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Pakeitimo projektas 278 
=== EMPL/5691 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

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

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 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezervas         

Iš viso      600 000 300 000 600 000 300 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Sportas kaip palankių sąlygų neturinčių jaunuolių socialinės įtraukties 

priemonė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Žinoma, kad sportas gali turėti didelį potencialą kaip žmonių socialinės įtraukties priemonė. Tačiau 

dažnai jaunimas iš nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančių šeimų arba dėl sveikatos 

priežasčių negali dalyvauti sporto veikloje savo kaimynystėje. Todėl šis jaunimas nepasinaudoja 

galimybėmis, kurios būdingos sportui: susitikti su kitais žmonėmis iš kitų sluoksnių ir pasisemti įkvėpimo 

siekti naujų galimybių gyvenime, pavyzdžiui, mokytis ir dirbti. Kai kuriose valstybėse narėse socialinė 

įtrauktis per sportą vis dažniau laikoma galimybe, tačiau lengvai galima pasiekti geresnių rezultatų 

susiejant šioje srityje veikiančias organizacijas ir skleidžiant geriausią patirtį. 

Todėl šiuo bandomuoju projektu siekiama skatinti nepalankioje padėtyje esančio jaunimo socialinę 

įtrauktį įgyvendinant konkrečius veiksmus ir iniciatyvas sporto srityje. Įgyvendinant projektą bus sukurta 

platforma, sudarysianti sąlygas susieti organizacijas, visoje ES [1] veikiančias nepalankioje padėtyje 

esančių jaunuolių socialinės įtraukties naudojantis sporto veikla srityje, ir bus keičiamasi geriausia 

patirtimi, susijusia su projektais ir iniciatyvomis, siekiančiais nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių 

socialinės įtraukties per sportą, tuo tikslu organizuojant seminarus, konferencijas ir rengiant 

internetinius įrankius. 

Didžioji lėšų dalis pagal šį projektą bus išleista tiems konkretiems projektams ir iniciatyvoms sporto 

srityje, kuriais siekiama skatinti nepalankioje padėtyje esančio jaunimo socialinę įtrauktį. Likusi dalis bus 

išleista platformai sukurti. 

[1] Įskaitant teritorijas, išvardytas SESV 355 straipsnio 1 dalyje, ir užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT). 

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: 

Sportas pasirodė esanti veiksminga priemonė socialiai nuskriaustų jaunimo socialinei įtraukčiai skatinti, 

ypač siekiant motyvuoti juos mokytis ir dirbti. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus prisidedama prie 

nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių socialinės įtraukties, tuo tikslu finansuojant konkrečius veiksmus ir 
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iniciatyvas, taip pat sukuriant platformą, sudarysiančią galimybes organizacijoms, veikiančioms visoje ES 

nepalankioje padėtyje esančio jaunimo socialinės įtraukties per sportą srityje, keistis geriausia patirtimi. 

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

Pakeitimo projektas 716 
=== R-E//7453 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

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 

    600 000 300 000 600 000 300 000 

Rezervas         

Iš viso      600 000 300 000 600 000 300 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Sportas kaip palankių sąlygų neturinčių jaunuolių socialinės įtraukties 

priemonė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Žinoma, kad sportas gali turėti didelį potencialą kaip žmonių socialinės įtraukties priemonė. Tačiau 

dažnai jaunimas iš nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančių šeimų arba dėl sveikatos 

priežasčių negali dalyvauti sporto veikloje savo kaimynystėje. Todėl šis jaunimas nepasinaudoja sport 

teikiamomis galimybėmis – susitikti su kitais žmonėmis iš kitų sluoksnių ir pasisemti įkvėpimo siekti 

naujų galimybių gyvenime, pavyzdžiui, mokytis ir dirbti. Kai kuriose valstybėse narėse socialinė įtrauktis 

per sportą vis dažniau laikoma galimybe, tačiau lengvai galima pasiekti geresnių rezultatų susiejant šioje 

srityje veikiančias organizacijas ir skleidžiant geriausią patirtį. 

Taigi šiuo bandomuoju projektu siekiama skatinti palankių sąlygų neturinčių jaunuolių socialinę įtrauktį 

imantis konkrečių veiksmų ir iniciatyvų sporto srityje. 

Įgyvendinant projektą bus sukurta platforma, sudarysianti sąlygas susieti organizacijas, kurios visoje ES 

[1] vykdo veiklą, siekdamos per sporto veiklą užtikrinti nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių socialinę 

įtrauktį, taip pat bus keičiamasi geriausia patirtimi, susijusia su projektais ir iniciatyvomis, siekiančiais 

per sportą užtikrinti nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių socialinę įtrauktį, tuo tikslu organizuojant 

seminarus, konferencijas ir rengiant internetinius įrankius. 

Didžioji lėšų dalis pagal šį projektą bus išleista tiems konkretiems projektams ir iniciatyvoms sporto 

srityje, kuriais siekiama skatinti nepalankioje padėtyje esančio jaunimo socialinę įtrauktį. Likusi dalis 

lėšų bus išleista platformai sukurti. 

[1] Įskaitant teritorijas, išvardytas SESV 355 straipsnio 1 dalyje, ir užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT). 

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: 

Sportas pasirodė esanti veiksminga priemonė socialiai nuskriaustų jaunimo socialinei įtraukčiai skatinti, 
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ypač siekiant motyvuoti juos mokytis ir dirbti. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus prisidedama prie 

nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių socialinės įtraukties, tuo tikslu finansuojant konkrečius veiksmus ir 

iniciatyvas, taip pat sukuriant platformą, sudarysiančią galimybes organizacijoms, kurios visoje ES [1] 

vykdo veiklą, siekdamos per sporto veiklą užtikrinti nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių socialinę 

įtrauktį, keistis geriausia patirtimi. 

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

Pakeitimo projektas 179 
=== CULT/5946 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 02 77 30 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 02 77 30 
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 — Mėgėjiško sporto programų ir infrastruktūros inovacijos 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Mėgėjiškas sportas yra tradicinė ir lėtai besivystanti sritis. Kita vertus, visuomenė apskritai ir su sportu 

susijusios reikmės bei prioritetai sparčiai kinta. Iš tiesų, iš dalyvavimo duomenų matyti, kad didėja 

neatitikimas tarp sporto, įgyvendinamo pasitelkiant tradicines sporto organizacijas, ir asmenų sporto 

poreikių. Sporto asociacijų ir klubų sistema ir jų modernizavimo stoka trukdo jiems pašalinti šią spragą. 

Šio projekto tikslas – tradicinėms sporto struktūroms nepriklausančioms šalims pasiūlyti naujoviškų 

sprendimų, kaip užtikrinti, kad sporto pasiūla atitiktų atskirų sportininkų poreikius visais lygmenimis. 

Taip pat sukurti sporto inovacijų ekosistemą, kad būtų galima greičiau rasti naujų sportavimo būdų, 

siūlomų plačiajai visuomenei. 

Kad būtų sukurta novatoriška mėgėjiško sporto organizacijų ekosistema, reikalingi du dalykai: naujos 

lanksčios programos, pagal kurias sportas siūlomas naujais būdais, ir lanksti sporto infrastruktūra, 

sudaranti galimybes (organizatoriams) organizuoti įvairių rūšių sporto renginius vienoje vietoje. 

Šio bandomojo projekto tikslas – nustatyti ir išbandyti daugelį perspektyvių abiejų kategorijų naujovių. 

Siekiant šio tikslo bus sprendžiami inovacijų uždaviniai, kuriuos vykdant bet kuri suinteresuotoji šalis 

(institucija, įmonė, startuolis, asmuo (asmenys) ar kitos šalys) atrinks ir apdovanos daug žadančias 

inovacijas. Vėliau pagal projektą suteikiama galimybė pradėti taikyti ir išbandyti šias naujas koncepcijas 

per ilgą laikotarpį (ne mažiau kaip 6 mėnesius). Lėšos bus investuojamos į lanksčių programų įdiegimą ir 

naujos (nedidelės) sporto infrastruktūros įgyvendinimą. 

Galutinis tikslas – įdiegti išbandytas inovacijas į esamų sporto klubų ir infrastruktūros ekosistemą. 

Lanksčių programų pavyzdžiai gali būti trijų komandų futbolas, įvairių sporto šakų (pvz., kūno rengybos 

ir futbolo) sujungimas arba nuolatiniai vietos masto mažieji turnyrai. Naujų mažų infrastruktūros 

inovacijų pavyzdžiai galėtų būti lanksčios sporto aikštelių linijų žymėjimo sistemos ar jutikliai, 

pranešantys apie aktyvų naudojimąsi aikštelėmis ir jų prieinamumą. Testuojant teigiamai įvertintomis 

inovacijomis bus aktyviai dalijamasi su Europos suinteresuotaisiais subjektais per (internetinę) platformą, 

bendradarbiaujant su Europos valdymo organais, pvz., UEFA. 

Šio projekto tikslas: 

rasti netradicinių sporto subjektų novatoriškus sprendimus, tuo tikslu organizuojant atvirus inovacijų 
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konkursus; 

didinti sportuojančių žmonių skaičių siūlant naujas koncepcijas; 

didinti esamų sporto infrastruktūros objektų naudojimą. 

Laukiami rezultatai, be kita ko: 

keletas išbandytų novatoriškų lanksčių programų, parengtų taip, kad jas iškart galima įtraukti į mėgėjiško 

sporto klubų pasiūlymus; 

keletas išbandytų novatoriškų mažų infrastruktūros elementų, kuriuos iškart galima įdiegti į esamą sporto 

infrastruktūrą; 

nauji metodai, kuriais inovacijomis didinamas dalyvavimas sporto veikloje, o tai daro poveikį visuomenės 

sveikatai ir socialinei integracijai; 

įgyta patirtis, susijusi su netradicinių suinteresuotųjų subjektų įtraukimu diegiant inovacijos, kuria 

dalijamasi per Europos asociacijų struktūras. 

Kadangi numatomi šio projekto rezultatai apima esamos sporto infrastruktūros pritaikymą, šis projektas 

nėra tinkamas įgyvendinti pagal programą „Erasmus +“. 

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: 

Mėgėjiškas sportas yra tradicinė ir lėtai besivystanti sritis. Iš dalyvavimo duomenų matyti, kad didėja 

neatitikimas tarp sporto, įgyvendinamo pasitelkiant tradicines sporto organizacijas, ir asmenų sporto 

poreikių. Sporto asociacijų ir klubų sistema ir jų modernizavimo stoka trukdo jiems pašalinti šią spragą. Šio 

projekto tikslas – pasiūlyti naujoviškų sprendimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad sporto pasiūla atitiktų 

atskirų sportininkų poreikius visais lygmenimis. Taip pat sukurti sporto inovacijų ekosistemą, kad būtų 

galima greičiau rasti naujų sportavimo būdų, siūlomų plačiajai visuomenei. 

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

Pakeitimo projektas 783 
=== S&D//7268 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 03 05 straipsnis — Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) — Aukštojo mokslo, mokslinių 

tyrimų ir inovacijų trikampio integravimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

Rezervas         

Iš viso  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 49 667 835 24 833 917 546 346 183 498 349 503 

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 727 
=== S&D//7210 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 03 05 straipsnis — Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) — Aukštojo mokslo, mokslinių 

tyrimų ir inovacijų trikampio integravimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 03 05 
1.1.31 

496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 

Rezervas         

Iš viso  496 678 348 473 515 586 496 678 348 473 515 586 30 000 000  526 678 348 473 515 586 

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 184 
=== CULT/5962 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 77 18 punktas — Parengiamieji veiksmai — Muzika išjudina Europą: Europos muzikos įvairovės ir 

talentų skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 77 18 
1.1.PPPA 

p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 2 255 000 p.m. 2 255 000 3 000 000 745 000 3 000 000 3 000 000 

Pagrindimas: 

Po diskusijų ES lygmeniu su muzikos ekosistemos atstovais šie parengiamieji veiksmai atitinka nustatytą 

tikslingesnės paramos Europos muzikos sektoriui poreikį sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su 

pasirinkta veikla. Jie papildys esamas, bet labai nedideles, paramos muzikos sektoriui galimybes pagal 

iniciatyvą „Kūrybiška Europa“ ir jomis naudosis. Svarbiausia, kad jie suteiks pridėtinės vertės 

suformuluotiems politikos prioritetams kultūros srityje, kaip nustatyta Sutartyse. 

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

Pakeitimo projektas 112 
=== ITRE/5179 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 04 77 22 

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

15 04 77 22 
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 — Finansavimas, mokymai, inovacijos ir patentavimas kultūros ir kūrybos 

pramonės sektoriuose 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šie asignavimai skirti parengiamiesiems veiksmams pradėti ir nepadengtiems ankstesnių metų 

įsipareigojimams padengti. 

Kultūrų įvairovė ir tinkamo kultūrinio derinio nustatymas yra strategiškai svarbūs kūrybingumui ir 

inovacijoms. Kultūros ir kūrybos pramonės (KKP) sektoriuose Europoje dirba daugiau kaip 12 mln. 

darbuotojų, arba 7,5 % Europos darbo jėgos, ir šiuose sektoriuose sukuriama apie 509 000 000 000 EUR 

pridėtinės vertės, visų pirma mažųjų ir labai mažų įmonių. KKP yra varomoji jėga užtikrinant Europos 

konkurencinį pranašumą, nes ji visų pirma tiekia produktus ir teikia paslaugas, kuriomis skatinama 

gamybos modelių raida vykstant 4-ajai pramonės revoliucijai. 

Bandomuoju projektu bus nustatyti ir išbandyti politikos priemonės ir veiksmai, būtini siekiant išlaikyti ir 

plėtoti šias įmones, kurios gaudamos atitinkamą paramą gali duoti tarpvalstybinę naudą ir papildomą 

poveikį visose srityse ir sektoriuose, su kuriais šios įmonės turi sąsajų, kai siekia savo verslo tikslų. 

Bandomasis projektas apima keturias sritis: 

1. Naujas įgūdžių analizės modelis 

Įprastinį Europos mokymo sistemose naudojamą įgūdžių atpažinimo modelį reikia peržiūrėti ir atnaujinti 

siekiant, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į tų įmonių, kuriose dažnai hierarchija yra nesudėtinga, 

didesnė rizikos tolerancija, laikomasi kitokio požiūrio į laiko valdymą ir vyksta aktyvi tarpdisciplininė 

kaita ir kurios dėl šių priežasčių neatitinka tradicinės gamybos paradigmos, organizacinį modelį. Taikant 

šį naują įgūdžių analizės ir nustatymo modelį, tinkamą mokslo, technologijų, inžinerijos, aplinkos, meno, 

gamybos srityse, siekiama sukurti privilegijuotus santykius tarp geriausių bendrovių, plėtoti geriausios 

praktikos ir sėkmingos patirties pavyzdžius, kad būtų galima nustatyti ir apibrėžti profesinių veikėjų, kurie 

dirba šiose srityse, įgūdžius ir bruožus. Kitaip tariant, turi būti galima atsekti šių įgūdžių susiformavimą ir 

raidą, neapsiribojant tik labiausiai paplitusiu modeliu, pagal kurį kodifikuojamas specialisto aprašas 

analitinio aprašomojo darbo proceso metu (būdinga gamybos organizacijoms), siekiant gauti darbo vietų 

aprašymus, kurie yra tinkami atsižvelgiant į skiriamąsias tokių bendrovių organizacines savybes. 

Konkrečiau tariant, projektas bus suskirstytas į šiuos etapus: 

– geriausios KKP praktikos pavyzdžių atranka siekiant juos įtraukti į tyrimą, kurio tikslas – nustatyti 

įgūdžių klasifikavimo modelį, kurį taikant būtų atsižvelgiama į ypatingą įvairių sektorių (istorijos ir meno 

paveldas, turinio pramonė, IRT pramonė, medžiagų kultūra, įskaitant mados, dizaino ir skonio pramonės 

sektorius) pobūdį ir Sąjungos regioninius aspektus, 

– įgūdžių atpažinimo modelio sukūrimas, 

– modelio išbandymas dalyvaujant platesnei įmonių grupei, 

– modelio, pagal kurį profesiniai įgūdžiai kodifikuojami ir susiejami su atitinkamu specialistu 

atsižvelgiant į Europos įgūdžiams skirtą sistemą, diegimas. 

2. Su švietimo sistema susijusios nuorodos 

Šiuo metu kūrybos ir kultūros įgūdžių ugdymas yra proceso, kuris neturi visapusiškos struktūros ir nėra 

visiškai priderintas atsižvelgiant į vidutinės trukmės ir (arba) ilgalaikius KKP valdymo poreikius, 
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rezultatas. Rezultatas, gautas taikant įgūdžių atpažinimo modelį, sudarytų galimybę nustatyti švietimo 

sistemos aspektus ir klausimus, susijusius su mokymo programų, kuriomis siekiama plėtoti įgūdžius, 

ypatybėmis. Iš tiesų KKP skirtų strateginių gebėjimų ugdymas dažnai yra atsitiktinis ir vykdomas 

individualia iniciatyva ir pasinaudojant išradingumu arba neoficialiais procesais, kai netaikomas tam 

tikra idėja pagrįstas struktūrinis požiūris, kuris skatintų aiškią mokymo politiką ir tikslines programas. 

Šio bandomojo projekto etapo pagrindinis tikslas yra siekis, kad šie įgūdžiai būtų įtvirtinami per mokymo 

sistemą, siekiant, kad daugiau Europos piliečių būtų pasirengę veiksmingai veikti įvairiose verslo srityse, 

susijusiose su kultūros ir kūrybos pramonės sektoriais. 

Gairių struktūra turėtų būti tokia, kad nacionalinių ir regioninių švietimo sistemų ypatumai būtų 

orientyras mokymo programoms nuo pradinio iki aukštojo mokslo. Reikėtų stengtis didinti švietimo 

sistemos ir kultūros ir kūrybos pramonės sektorių dialogo galimybes ir skatinti novatoriškus mokymo 

modelius (mokymosi laboratorijos, kūrybos centrai ir t. t.). Taip pat turėtų būti parengtos gairės siekiant 

suteikti mokytojams galimybių skatinti įgūdžiais grindžiamą mokymąsi ir neapsiriboti griežta dalykų 

sistema, taip pat skatinti holistinį ir daugiadalykį požiūrį. Šimtmečius siekiančios senųjų amatų tradicijos 

Europoje rodo, kad svarbu skirti laiko ir įgyti patirties įvairiose dirbtuvėse, kurios yra svarbi praktinių ir 

kultūros srities mokymų dalis kiekvienam asmeniui, siekiančiam meistriškumo kūrybinės amatininkystės 

srityje. Nors vokiškasis „Wandergeselle“ arba prancūziškasis „Compagnon“ (liet. pameistrys) buvo 

savarankiškai organizuojamos mokymosi formos, jos parodo, kad reikia struktūrizuoto bendro Europos 

lygmens požiūrio, siekiant nustatyti ir perduoti sunkiai įgyjamus KKP sektorių įgūdžius. 

3. Nauja finansinė kultūros ir kūrybos pramonės sektorių klasifikacija 

Galimybė gauti finansavimą yra viena iš pagrindinių kliūčių augimui daugelio KKP sektorių subjektams, 

nes jie paprastai yra maži ir jiems trūksta kapitalo. Bankų ir finansų sistemai reikia laiko, kad ji galėtų 

suklasifikuoti tokias įmones pagal tradicines sistemas, nes dauguma jų pagrįstos tam tikru prototipu arba 

vienu projektu ir labai priklauso nuo savo produktų ir paslaugų, individualaus talento ir prisiimamos 

rizikos. Skirtingai nuo technologijų sektoriuose veikiančių įmonių, KKP sektorių subjektams sunku 

užtikrinti savo nematerialiojo turto įtraukimą į balansą, o jų investicijos į naujus talentus ir novatoriškas 

idėjas neatitinka įprastinės tyrimų ir plėtros koncepcijos. 

Įgyvendinant projektą bus nustatytos gairės, kaip pagerinti KKP sektorių pajėgumus geriau nurodyti 

finansinę nematerialiojo turto vertę siekiant turėti sąžiningas galimybes gauti paskolas. Tai palengvintų 

KKP sektoriaus subjektams prieigą prie garantijų sistemų (pvz., programa „Kūrybiška Europa“ ir 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF)) ir kitų finansavimo mechanizmų. Gairės bus parengtos 

remiantis Europos šalyse esamų priemonių (pvz., Bancopass Italijoje), kurias tos įmonės jau naudoja 

siekdamos aktyviai vesti dialogą su bankais, palyginimu. 

4. Kultūros ir kūrybos pramonės sektoriuose pagamintos intelektinės nuosavybės vertės nustatymas ir 

apsauga 

Įmonės, kurios saugo savo intelektinę veiklą, yra 22 % produktyvesnės (toje pačioje teritorijoje, tokio pat 

sektoriaus ir dydžio) ir jų pajamos 2 % didesnės nei vidurkis. Konkrečiai tariant, įmonių (toje pačioje 

teritorijoje, tokio pat dydžio ir sektoriaus), kurios pateikė paraišką dėl patento 2011–2013 m., pajamų 

dalis iš eksporto yra 6,5 % didesnė. 

Kultūros ir kūrybos pramonės subjektų struktūra dažnai nepakankamai išvystyta, todėl inovacijų, kurias 

jie sukuria, registravimui ar patentavimui ne visada teikiamas prioritetas, taigi taip sumažėja dėl 

inovacijos pasiektų rezultatų vertė. Todėl būtina išnagrinėti, kaip užtikrinti, kad šių pramonės sektorių 

subjektai, visų pirma maži ir vidutinio dydžio, sužinotų kuo daugiau apie naudą, t. y. didesnį poveikį, 

juntamą įregistravus arba užpatentavus savo novatoriškus produktus ir paslaugas, ir skatinti naudotis 

šiomis galimybėmis, kadangi šioms įmonėms dažnai trūksta kapitalo. Remiantis glaudžiu ryšiu su 

rezultatais, gautais palyginus geriausios praktikos pavyzdžius ir priemones, aprašytas 3 punkte, projektas 

toliau tobulins Europos šalių priemones, kurias įmonės naudoja dialogui su bankais, finansų įstaigomis 

ir institucijomis, įtraukiant specialius elementus, kurie gali padidinti įregistruotos ar patentuotos 

inovacijos vertę. 
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Projekto plėtojimo planas 

Iniciatyva bus plėtojama užmezgant Europos partnerystes, kurios padės didinti kvalifikuotų organizacijų 

kompetenciją įvairiais etapais ir vykdant veiklą, kuri yra bandomojo projekto dalis. Organizacijos, kurios 

vykdo bandomąjį projektą, turėtų atstovauti pagrindiniams referenciniams KKP sektorių regionams ir 

joms turi būti suteikti reikalingi ištekliai siekiant maksimaliai padidinti projekto poveikį. 

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: 

Paveldo, panašaus į Europos kultūros ir kūrybos paveldą, pasaulyje nesama. Jo pobūdis yra daugiadalykis, 

todėl nebelieka tradicinės diferenciacijos tarp gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos (angl. 

STEM) ir humanitarinių mokslų, todėl sudaromos palankios sąlygos vadinamajai STEAM koncepcijai, pagal 

kurią mokslas ir technologijos sujungiami su menais (t. y. kūrybiškumu, dizainu, mada, amatininkyste) ir 

gamyba, o ne matematika. Kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumo ir augimo pradinis elementas – 

unikalus technologijų, grožio, kultūros, pramonės ir amatininkystės derinys. 

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

Pakeitimo projektas 976 
=== GUE//8075 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 04 77 22 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 77 22 
1.1.PPPA 

    1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Antikinių teatrų ir amfiteatrų apsauga Europoje. Bendri prisiminimai ir dramos 

meno keliai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Nuo pat savo pradžios klasikiniu senovės Graikijos laikotarpiu ir Romos imperijos laikotarpiu teatrai 

buvo šventos vietos, kurios daugelį metų išliko miestų politinio, socialinio ir religinio gyvenimo centrai. 

Iš pradžių teatras buvo pastatyti tam, kad jame būtų vaidinami vaidinimai, kurie visų pirma buvo 

glaudžiai susiję su religiniais ritualais. Vėlesniais metais jie jau nebuvo naudojami griežtai religiniais 

tikslais ir juose pradėta rengti renginius, apimančius scenos menus ir sudėtingus pasirodymus. Savo 

raidos metu teatras įgijo pagrindinį vaidmenį miesto valstybės funkcionavimo srityje ir tapo 

daugiafunkciu – buvo naudojamas ne tik draminiams ir religiniams vaidinimams, bet ir politiniams 

tikslams, susijusiems su demokratijos institucija. 

Šie architektūros paminklai, priskirti Europos kultūros paveldui, bėgant šimtmečiams būdavo pritaikomi 

naujam tikslui, kad atitiktų laikotarpio poreikius, taigi, jų suolai paženklinti Europos kultūros istorijos 
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pėdsakais. Jie svarbūs ne tik dėl to, nes kartu jie atskleidžia visą žmonių veiklos spektrą, kadangi šių 

objektų struktūra buvo pritaikyta įvairiems tikslams, nuo politinių susibūrimų iki kitų intriguojančių 

ritualų. Jie taip pat atskleidžia ankstyvųjų visuomenių bendruomeninius įpročius, įskaitant gydomuosius 

seansus žmonėms, besilankantiems Asklepijaus šventyklose (prie teatrų įkurdintose gydomosiose 

šventyklose). 

Be to, jų architektūrinis projektas, t. y. bendras planas, grindžiamas matematiniais principais, 

įkūnijančiais harmoniją. Šis planas buvo įkvėpimo šaltinis kuriant modernius pastatus, nes dėl jo 

paprastumo užtikrinama puiki akustika ir vaizdas be kliūčių. To pasiekiama išdėstant sėdimas vietas 

pusračiu arba ratu ir skirtingame aukštyje. 

Jų geografinė vieta taip pat buvo parenkama labai rūpestingai ir todėl jie visi yra išsidėstę išskirtinėje 

aplinkoje ir vietose, kuriose gamtinė aplinka itin graži. 

Todėl antikinio teatro visuma, įskaitant peizažą ir visą tradicijų, scenos meno rūšių ir rankraščių bei 

atgijusių pjesių, taip pat pačios archeologinės vietos aprėptį, yra įvairaus pobūdžio (žmogaus sukurtas ir 

gamtinis) nuostabus kultūros paveldo mišinys, kuris apima materialius (įskaitant kilnojamąją ir 

nekilnojamąją dalis) ir nematerialius (žodinė tradicija, scenos menai, amatai ir ritualai) elementus bei 

įvairią kultūros raišką. 

Jie plačiai pasklidę, didžioji jų dalis išsidėstę Europos Viduržemio jūros regiono pietinėje dalyje bei 

Juodosios jūros rytinės pakrantės ir Iberijos pusiasalio vakarinės dalies valstybėse, taip pat visur, iki pat 

Šiaurės jūros ir Atlanto vandenyno šiaurinių krantų. 

Deja, daugelis šių teatrų apleisti, nes jų restauravimas ir išlaikymas daug kainuoja. Dėl Europą ištikusios 

finansų krizės valstybės narės visiškai pakeitė savo prioritetus ir nustojo skirti dėmesį veiksmams kultūros 

srityje. 

Remdamasi SESV 167 straipsniu, „Sąjunga prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama 

jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą“. Šiuo tikslu Sąjunga 

skatina valstybes nares bendradarbiauti, paremdama ir papildydama jų veiklą siekiant „Europos tautų 

kultūros ir istorijos geresnio pažinimo ir populiarinimo“, taip pat „europinės reikšmės kultūros paveldo 

išsaugojimo ir apsaugos“. Kultūros paveldas taip pat gali būti naudingas aplinkai, nes jis suteikia 

galimybę tvariai plėtoti kraštovaizdžius. 

2007 m. priėmus Europos kultūros darbotvarkę, kuri peržiūrėta 2018 m. Europos Komisijai priimant 

Naująją Europos kultūros darbotvarkę, kultūros paveldas yra Europos bendradarbiavimo kultūros 

politikos srityje prioritetas. Kultūros paveldas gali atlikti svarbų vaidmenį daugelio valstybių narių 

ekonominio ir socialinio vystymosi procese ir gali tiesiogiai padėti plėtoti kultūrines ir socialines 

inovacijas, pritaikytas vietos aplinkybėms, kuriomis šis paveldas gali skatinti vystymąsi ir padėti didinti 

žmonių gerovę. Į tai atkreiptas dėmesys 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 

„Integruotas požiūris į Europos kultūros paveldą“. Tai taip pat pabrėžiama 27 valstybių narių vadovų, 

Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir Europos Komisijos priimtoje Romos deklaracijoje, 

kurioje pabrėžiama, kad socialinė Europa yra Sąjunga, kuri „saugo mūsų kultūros paveldą ir skatina 

kultūros įvairovę“. Tai pabrėžiama ir programos „Horizontas 2020“ kultūros paveldo ekspertų grupės 

ataskaitoje „Kad kultūros paveldas tarnautų Europai“. 

Vėliau Tarybos išvadose dėl poreikio kultūros paveldui suteikti svarbią vietą visų sričių ES politikoje 

(2018/C, 196/05) Taryba ragino Komisiją ir valstybes nares „skatinti paramą kultūros paveldo 

skaitmeninimui, kaip priemonei, suteikiančiai galimybių susipažinti su kultūra ir žiniomis, tokiu būdu 

skatinant inovacijas, kūrybą ir kultūros paveldo dalyvaujamąjį valdymą“. 

Konkrečiau, šis bandomasis projektas, remdamasis Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) postūmiu, 

apima tris pagrindinius aspektus: 

a) detalų viso kultūros paveldo, kuriam gresia pavojus, kartografavimą, siekiant nustatyti poreikius ir 

tiksliai nustatyti, kur esama tokio paveldo, 
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b) organizacijų (konsorciumo), dirbančių antikinių teatrų srityje, tinklų kūrimas siekiant: 

a. keistis gerosios praktikos pavyzdžiais; 

b. ištirti bendrus kelius bei istorijas ir 

c. organizuoti bendrą veiklą siekiant sukurti visos Europos teatro festivalį, 

c) interneto platformos sukūrimą; šios platformos tikslas – visiškas teatrų, jų istorijos, svarbios 

informacijos apie dabartinę veiklą suskaitmeninimas, taip pat virtualus (pageidautina 3D formatu) 

dabartinio teatro pristatymas. 

Pirmojo šio projekto etapo tikslas – sukurti pagrindą antrajam etapui, antrasis etapas – visos Europos 

teatro festivalio, kuris kasmet turėtų būti rengiamas vis kitoje vietoje, iškilmingas atidarymas. 

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: 

Antikiniai teatrai žymi Europos civilizaciją sudarančių pagrindinių vertybių gimimo vietą. Jų nepriekaištinga 

struktūra rodo neabejotiną ryšį tarp kultūros ir demokratijos. Per šiuos teatrus galima atsekti atvirų 

susirinkimų vaidmenį. Kadangi jų forma išliko iki mūsų dienų ir jie yra arba lengvai gali tapti veikiantys, jie 

suteikia šiuolaikiniams lankytojams galimybę vėl pajausti ryšį su nesenstančiomis koncepcijomis, būnant 

gyvo muziejaus dalimi. 

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

Pakeitimo projektas 846 
=== S&D//7336 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 15 04 77 23 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 77 23 
1.1.PPPA 

    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: 

Parengiamieji veiksmai — Muzika išjudina Europą: Europos muzikos įvairovės ir talentų skatinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti praėjusių metų parengiamųjų veiksmų likusiems neįvykdytiems 

įsipareigojimams. 

Europa – pasaulinio lygio kai kurių žymiausių dainų kūrėjų, atlikėjų, koncertų, festivalių, įrašų, leidėjų, 

platintojų, startuolių ir skaitmeninių paslaugų kraštas. Pastaraisiais metais muzikos kūrimas, įrašų 

leidyba, platinimas ir klausymas iš esmės pasikeitė: formuojasi nauji platinimo kanalai, galingi 

skaitmeniniai subjektai, novatoriški startuoliai, verslo modeliai ir klausymo strategijos. Skaitmeninimas, 
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pvz., tiesioginio muzikos klausymosi atveju, sektoriui suteikė galimybių, tačiau atnešė ir daug iššūkių. 

Šiais parengiamaisiais veiksmais bus siekiama spręsti kai kurias pagrindines sektoriaus problemas, 

atsižvelgiant į pastaruoju metu vykusio Sąjungos lygmens dialogo su muzikos sektoriaus 

suinteresuotaisiais subjektais rezultatus ir daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims: a) sklaidai ne 

internetu ir internetu (pvz., piliečių galimybių gauti pačios įvairiausios muzikos didinimui); b) menininkų 

ir repertuaro raidai (įskaitant menininkų judumo ir tarpvalstybinio Europos repertuaro judėjimo 

skatinimą); 

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: 

Po diskusijų ES lygmeniu su muzikos ekosistemos atstovais šie parengiamieji veiksmai atitinka nustatytą 

tikslingesnės paramos Europos muzikos sektoriui poreikį sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su 

pasirinkta veikla. Jie papildys esamas, bet labai nedideles, paramos muzikos sektoriui galimybes pagal 

iniciatyvą „Kūrybiška Europa“ ir jomis naudosis. Svarbiausia, kad jie suteiks pridėtinės vertės 

suformuluotiems politikos prioritetams kultūros srityje, kaip nustatyta Sutartyse. 

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

Pakeitimo projektas 972 
=== GUE//8071 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

18 05 03 01 punktas — Saugios Europos visuomenės kūrimas 

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 

18 05 03 01 
1.1.31 

195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  195 504 220 168 549 256 176 754 220 168 549 256 -176 754 220 -168 549 256 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Saugios Europos visuomenės kūrimas 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti: 

– Sąjungos išorės ir vidaus saugumo politikos rėmimą, tuo pat metu gerinti Sąjungos saugumo pramonės 

konkurencingumą ir technologinę bazę ir skatinti saugumo srities sprendimų teikėjų ir jų naudotojų 

bendradarbiavimą. Tai bus daroma kuriant inovacines technologijas ir priimant sprendimus, kuriais bus 

siekiama panaikinti saugumo spragas ir vykdyti pavojų saugumui prevenciją. Veiksmų tikslas – kovoti 

su nusikalstamumu ir terorizmu; saugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus; stiprinti saugumą, 

šiuo tikslu užtikrinant sienų kontrolę; didinti Europos atsparumą krizėms ir nelaimėms saugant asmens 

duomenis ir pagrindines žmogaus teises, 

– Inovacijų sąjungos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės mokslinių duomenų bazės stiprinimo rėmimą, nes 
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ši bazė reikalinga Europos inovacinių visuomenių ir politikos krypčių skatinimui įtraukiant piliečius, 

įmones ir naudotojus į mokslinių tyrimų ir inovacijų sritis ir koordinuotos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

politikos rengimo pasauliniame kontekste skatinimui. 

Pagrindimas: 

Pasak Komisijos, iš šios biudžeto eilutės lėšų remiama Sąjungos išorės ir vidaus saugumo politika, gerinant 

Sąjungos saugumo pramonės konkurencingumą ir technologinę bazę ir siekiant paskatinti saugumo srities 

sprendimų teikėjų ir jų naudotojų bendradarbiavimą. Tai skatina sienų valdymo iniciatyvas. Ši biudžeto 

eilutė turi būti panaikinta, o lėšos perskirtos socialiniam saugumui ir teisingumui, skurdo naikinimui ir 

deramo darbo vietoms ES ir pasaulyje remti. 

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

Pakeitimo projektas 502 
=== VERT/7630 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 01 05 21 punktas — Išlaidos mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantiems pareigūnams ir 

laikiniesiems darbuotojams — ITER 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 01 05 21 
1.1.12 

5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  5 491 931 5 491 931 5 491 931 5 491 931 -5 491 931 -5 491 931 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 502 
=== VERT/7630 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 01 05 22 punktas — Mokslinių tyrimų ir inovacijų programas įgyvendinantis išorės personalas — ITER 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 01 05 22 
1.1.12 

192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  192 213 192 213 192 213 192 213 -192 213 -192 213 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 502 
=== VERT/7630 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 01 05 23 punktas — Kitos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų valdymo išlaidos — ITER 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 01 05 23 
1.1.12 

700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  700 000 700 000 700 000 700 000 -700 000 -700 000 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 496 
=== VERT/7615 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 01 punktas — Energijos vidaus rinkos integracijos ir tinklų sąveikumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

Rezervas         

Iš viso  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 400 000 000 250 000 000 794 706 000 381 500 000 

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 111 
=== ITRE/5177 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 
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32 02 01 01 punktas — Energijos vidaus rinkos integracijos ir tinklų sąveikumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Rezervas         

Iš viso  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 180 000 000  574 706 000 131 500 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl EITP energetikos sektoriaus projektų buvo pateikta labai daug 

pasiūlymų. Tai reiškia, kad 

Komisijos siūloma suma 2020 m. įsipareigojimų asignavimams yra nepakankama, ir, atsižvelgiant į tvirtą 

stiprių ir brandžių tarpvalstybinių projektų, kurie yra labai svarbūs siekiant energetikos sąjungos tikslų, bazę, 

suma turėtų būti padidinta. 

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

Pakeitimo projektas 892 
=== EPP//7021 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 01 punktas — Energijos vidaus rinkos integracijos ir tinklų sąveikumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 01 
1.1.81 

394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Rezervas         

Iš viso  394 706 000 131 500 000 394 706 000 131 500 000 100 000 000 50 000 000 494 706 000 181 500 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl EITP energetikos sektoriaus projektų buvo pateikta labai daug 

pasiūlymų. Tai reiškia, kad Komisijos siūloma suma 2020 m. įsipareigojimų asignavimams yra 

nepakankama, ir, atsižvelgiant į tvirtą stiprių ir brandžių tarpvalstybinių projektų, kurie yra labai svarbūs 

siekiant energetikos sąjungos tikslų, bazę, suma turėtų būti padidinta. EITP energetikos programa svariai 

prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, šiuo metu vidutinės su klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. 

Bet kokie papildomi asignavimai bus lengvai įsisavinti 2020 m. ir padės toliau siekti šio tikslo. 

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

Pakeitimo projektas 497 
=== VERT/7616 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 02 punktas — Sąjungos energijos tiekimo saugumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 

Rezervas         

Iš viso  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 400 000 000 250 000 000 794 528 000 378 200 000 
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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 791 
=== S&D//7276 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 02 punktas — Sąjungos energijos tiekimo saugumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

Rezervas         

Iš viso  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 39 452 800 19 726 400 433 980 800 147 926 400 

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 893 
=== EPP//7022 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 02 punktas — Sąjungos energijos tiekimo saugumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Rezervas         

Iš viso  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 30 000 000 15 000 000 424 528 000 143 200 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti paraiškas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) energetikos 

sektoriui skirto orientacinio 750 000 000 EUR biudžeto lėšų buvo pateikta 2,2 kartų daugiau paraiškų. 

Papildomi asignavimai skiriami tam, kad būtų bent iš dalies išspręsta nepakankamo finansavimo problema. 

EITP energetikos programa svariai prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, šiuo metu vidutinės su 

klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. Bet kokie papildomi asignavimai bus lengvai įsisavinti 2020 m. ir 

padės toliau siekti šio tikslo. 

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

Pakeitimo projektas 87 
=== ITRE/5058 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 02 punktas — Sąjungos energijos tiekimo saugumo didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 02 
1.1.81 

394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Rezervas         

Iš viso  394 528 000 128 200 000 394 528 000 128 200 000 20 000 000 13 000 000 414 528 000 141 200 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti paraiškas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) energetikos 

sektoriui skirto orientacinio 750 000 000 EUR biudžeto lėšų buvo pateikta 2,2 kartų daugiau paraiškų. 

Papildomi asignavimai skiriami tam, kad būtų bent iš dalies išspręsta nepakankamo finansavimo problema. 

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

Pakeitimo projektas 498 
=== VERT/7617 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 03 punktas — Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

Rezervas         

Iš viso  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 400 000 000 250 000 000 794 498 586 378 300 000 

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 792 
=== S&D//7277 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 03 punktas — Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Rezervas         

Iš viso  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 39 449 859 19 724 929 433 948 445 148 024 929 

Pagrindimas: 
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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 88 
=== ITRE/5059 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 03 punktas — Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Rezervas         

Iš viso  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 13 000 000 414 498 586 141 300 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti paraiškas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) energetikos 

sektoriui skirto orientacinio 750 000 000 EUR biudžeto lėšų buvo pateikta 2,2 kartų daugiau paraiškų. 

Papildomi asignavimai skiriami tam, kad būtų bent iš dalies išspręsta nepakankamo finansavimo problema. 

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

Pakeitimo projektas 894 
=== EPP//7023 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 01 03 punktas — Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 01 03 
1.1.81 

394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Rezervas         

Iš viso  394 498 586 128 300 000 394 498 586 128 300 000 20 000 000 10 000 000 414 498 586 138 300 000 

Pagrindimas: 

2019 m. pagal kvietimą teikti paraiškas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) energetikos 

sektoriui skirto orientacinio 750 000 000 EUR biudžeto lėšų buvo pateikta 2,2 kartų daugiau paraiškų. 

Papildomi asignavimai skiriami tam, kad būtų bent iš dalies išspręsta nepakankamo finansavimo problema. 

EITP energetikos programa svariai prisideda prie veiksmų klimato kaitos srityje, šiuo metu vidutinės su 

klimatu susijusios išlaidos siekia 40 %. Bet kokie papildomi asignavimai bus lengvai įsisavinti 2020 m. ir 

padės toliau siekti šio tikslo. 

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

Pakeitimo projektas 803 
=== S&D//7288 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 10 straipsnis — Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) 
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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 

32 02 10 
1.1.DAG 

16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Rezervas         

Iš viso  16 277 975 16 277 975 16 277 975 16 277 975 4 370 025 4 370 025 20 648 000 20 648 000 

Pagrindimas: 

Reikia padidinti leistinų ACER pareigybių skaičių siekiant aprūpinti agentūrą darbuotojais, kurių reikia 

norint veiksmingai įgyvendinti reglamentus (ES) Nr. 1227/2011 (REMIT reglamentą) ir (ES) Nr. 347/2013 

(TEN-E reglamentą), taip pat atlikti jos išplėstas užduotis, susijusias su elektros energijos ir dujų tinklų 

kodeksų bei gairių įgyvendinimu ir jo stebėsena. Reikia padidinti ACER skirtas subsidijas siekiant padengti 

su papildomomis pareigybėmis susijusias išlaidas, taip pat reikia padidinti su REMIT reglamentu susijusių 

informacinėms technologijoms tenkančių išlaidų lygį, nes tai yra labai svarbu siekiant palaikyti saugų ACER 

REMIT informacinės sistemos eksploatavimą. 

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

Pakeitimo projektas 961 
=== GUE//8013 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 77 08 punktas — Bandomasis projektas — Kuro / energijos nepriteklius – Krizės poveikio 

vertinimas, taip pat esamų ir galimų naujų priemonių valstybėse narėse apžvalga 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 08 
1.1.PPPA 

p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 325 504 p.m. 325 504 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 325 504 

Pagrindimas: 

Kadangi energijos nepriteklius dar nepašalintas, reikia imtis aktyvesnių veiksmų ES lygmeniu. Tai atitiktų ir 

tikslą įsteigti ES energijos nepritekliaus observatoriją. 

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

Pakeitimo projektas 99 
=== ITRE/5155 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 77 12 punktas — Parengiamieji veiksmai — Visapusiškos paramos anglies ir daug anglies dioksido 

išmetantiems pereinamojo laikotarpio regionams nustatymas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 12 
1.1.PPPA 

p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 1 250 000 p.m. 1 250 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 21 250 000 

Pastabos: 
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Po pastraipos: 

Šie parengiamieji veiksmai padės užtikrinti šių paramos .......... platformą, kuri turėtų sudaryti sąlygas 

Komisijai: 

Pataisyti tekstą taip: 

– nustatyti Sąjungos anglies ir daug anglies dioksido išmetančius pereinamojo laikotarpio regionus ir jų 

pažangiąsias specializacijas, 

– parengti konkretų praktinių priemonių rinkinį, kuriame turi būti nurodyta: a) geriausios praktikos 

pavyzdžiai; b) esamos paramos priemonės, nustatančios geriausią sinergiją; c) keitimasis informacija su 

regionais ir tarp jų, 

– sukurti suinteresuotųjų subjektų forumų ir teikti priemonių tarpregioniniams mainams vykdyti, įskaitant 

išsamias veiksmų gaires dėl mažataršės reindustrializacijos ir perkvalifikavimo poreikių, 

– nustatyti vietos kliūtis ir supaprastinti paramos teikimą naujoms technologijoms ir švarių anglių 

inovacijoms plėtoti ir taikyti, įskaitant anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, anglies dioksido 

surinkimą ir naudojimą ir akmens anglių dujinimą, 

– sudaryti geriausios praktikos pavyzdžių ir veiklos gairių rinkinį, o vėliau ir praktinių priemonių rinkinį, 

skirtą trečiųjų valstybių anglies ir daug anglies dioksido išmetantiems pereinamojo laikotarpio 

regionams, siekiant įgyvendinti gebėjimų stiprinimo priemones pagal Paryžiaus susitarimą, 

– sukurti bendrą įvairių generalinių direktoratų grupę, kuri siektų a) nustatyti galimos Sąjungos politikos ir 

(arba) programų sinergijos sritis siekiant užtikrinti veiksmingiausią finansinę ir politinę paramą po 2020 

m.; b) padėti regionams (centrinės ir vietos valdžios institucijoms) kurti tvarias perėjimo strategijas. 

– Kad būtų pasiekti ES tikslai klimato srityje ir įvykdyti ES įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, 

kartu užtikrinant sąžiningą energetikos pertvarką, pagal kurią anglių pramonės regionai nepaliekami 

nuošalyje, siūlome stiprinti Anglių pramonės regionų pertvarkos platformą ir jos sekretoriatą (minėta 

platforma sukurta 2018 m., vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, ir toliau veikė 2019 m.), padidinant 

tam tikslui skirtas 2020 m. biudžeto sumas ir išplečiant veiksmų aprėptį siekiant: 

– toliau teikti techninę pagalbą ir didinti potencialą daug anglies dioksido išskiriančiuose ES 

regionuose, kuriuose naudojama daug anglių, tokiose srityse, kaip antai strategijų rengimas, projekto 

finansavimo rengimas, sąlygų privačiosioms investicijoms sudarymas (2019 m. kovo mėn. ES 

iniciatyvoje dalyvavo net 20 regionų, kuriuose buvo vykdomas bandomasis projektas; 2017 m. tokių 

regionų tebuvo 4);  

– bendradarbiauti su Energijos bendrijos nariais ir stebėtojais anglių pramonės regionų pertvarkos 

srityje, pasitelkiant regioninę organizaciją, kartu su tarptautinėmis finansų įstaigomis ir tarptautiniais 

partneriais; 

– plėtoti Anglių pramonės regionų pertvarkos platformos socialinį aspektą, taikant pažangiąją 

socialinių inovacijų praktiką: darbuotojų perkvalifikavimą ir jų kvalifikacijos kėlimą, programas 

jaunimui ir į pensiją išėjusiems kalnakasiams. 

Pagrindimas: 

Kad būtų pasiekti ES tikslai klimato srityje ir įvykdyti ES įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, kartu 

užtikrinant sąžiningą energetikos pertvarką, pagal kurią anglių pramonės regionai nepaliekami nuošalyje, 

siūlome stiprinti Anglių pramonės regionų pertvarkos platformą ir jos sekretoriatą (minėta platforma sukurta 

2018 m., vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, ir toliau veikė 2019 m.), padidinant tam tikslui skirtas 2020 m. 

biudžeto sumas ir išplečiant veiksmų aprėptį siekiant: 1) teikti tolesnę techninę pagalbą ir didinti potencialą; 

2) bendradarbiauti su Energijos bendrijos nariais ir stebėtojais; 3) plėtoti Platformos socialinį aspektą. 

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

Pakeitimo projektas 108 
=== ITRE/5174 === 
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Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 16 
1.1.PPPA 

    800 000 400 000 800 000 400 000 

Rezervas         

Iš viso      800 000 400 000 800 000 400 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos virtualios platformos ir forumo, skirto techninių standartų apibrėžties, 

keitimosi geriausia patirtimi ir duomenimis grindžiamų paslaugų masto didinimo iššūkiams nustatyti, 

sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Projektu siekiama sukurti platformą, kurioje būtų galima keistis geriausia patirtimi ir teikti technines 

rekomendacijas, remiantis iki šiol įvairiose valstybėse narėse ir vietos bendruomenėse įgyta patirtimi, 

siekiant padidinti duomenimis grindžiamų paslaugų, kaip antai blokų grandinės technologijos, daiktų 

interneto ir dirbtinio intelekto, mastą. 

Sparčiai kintančiame pasaulyje dalijimasis informacija, įvairių iniciatyvų derinimas ir sąveikumas gali 

būti labai svarbūs nustatant tokių technologijų naudojimo gaires ateinančiais metais, taip pat 

atsižvelgiant į didėjantį junglumą ir poreikį parengti pažangius sprendimus, kuriuos būtų galima 

įgyvendinti. 

Virtualioje platformoje turėtų dalyvauti visų suinteresuotųjų subjektų atstovai, ji turėtų būti atvira visiems 

galimiems naudotojams, aktyviems vartotojams ir visiems piliečiams. Ji turėtų padėti sukurti nuolatinį 

forumą, kurį turėtų stebėti ir koordinuoti Europos Komisija. Toks forumas galėtų būti naudojamas 

siekiant aptarti iniciatyvas duomenimis grindžiamų paslaugų srityje ir sukurti tam tikrą nuolatinio 

konsultavimosi forumą, kuris būtų naudingas visai inovacijų kūrėjų, plėtotojų, suinteresuotųjų šalių, 

tradicinių veikėjų ir aktyvių piliečių bendruomenei, jau dirbančiai kuriant daugelį konkrečių pavyzdžių 

visoje Europoje. 

Komisija galėtų pasinaudoti platforma, siekdama geriau skleisti informaciją apie šį sektorių, kadangi 

centralizuotas indėlis rengiant bendras taisykles, standartus ir praktiką visada yra privalumas kuriant ir 

eksploatuojant naujas priemones. 

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: 

Platforma arba forumas leistų nuolat diskutuoti ir keistis geriausia patirtimi duomenimis grindžiamų 

paslaugų srityje, taip pat kaupti tinkamiausią privačiojo ir viešojo sektorių patirtį sudarant sąlygas tokių 

technologijų mastui didinti. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 705 
=== R-E//7440 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 04 03 01 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 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Rezervas         

Iš viso  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 1 409 289 406 704 644 703 1 807 170 000 1 103 505 892 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Vykdant Horizontas 2020 programą bus teikiama parama .......... ir investicijoms skirto finansavimo 

mobilizavimui. 

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 padidinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, siūlome, kad būtų užtikrintas teisingo geografinio tokių lėšų 

paskirstymo principas. 

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

Pakeitimo projektas 486 
=== VERT/7602 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 04 03 01 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 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

Rezervas         

Iš viso  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 500 000 000 350 000 000 897 880 594 748 861 189 

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

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

Pakeitimo projektas 784 
=== S&D//7269 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 04 03 01 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 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 

Rezervas         

Iš viso  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 50 000 000 50 000 000 447 880 594 448 861 189 

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 876 
=== EPP//7005 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 04 03 01 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 

32 04 03 01 
1.1.31 

397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Rezervas         

Iš viso  397 880 594 398 861 189 397 880 594 398 861 189 35 000 000 17 500 000 432 880 594 416 361 189 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Vykdant Horizontas 2020 programą bus teikiama parama .......... ir investicijoms skirto finansavimo 

mobilizavimui. 

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, asignavimai taip pat turėtų būti didinami 

atliekant įsipareigojimų panaikinimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalyje. Visa 2018 
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m. panaikintų įsipareigojimų suma turėtų būti skirta įvairioms programos „Horizontas 2020“ biudžeto 

eilutėms. 

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

Pakeitimo projektas 1008 
=== GUE//8138 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 01 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) – 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 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

32 05 01 01 punktasITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) – Rėmimo išlaidos 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas administracinėms ir einamosioms Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės 

energetikos vystymo bendrosios įmonės išlaidoms padengti. 

Visas 2020 m. Sąjungos įnašas yra 53 845 984 EUR. 1 064 484 EUR grąžinto perviršio suma pridedama prie 

biudžete įrašytos 52 781 500 EUR sumos. 

Pagrindimas: 

ITER projektas neprisideda įgyvendinant tikslą daugiau kaip 25 proc. DFP išlaidų skirti kovai su klimato 

kaita. Lėšas būtų galima panaudoti atsinaujinančiai energijai remti, kad 2050 m. būtų pasiektas ES 100 proc. 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimo tikslas. Be to, kadangi pusė valstybių narių nenaudoja 

branduolinės energijos, nėra normalu, kad visos Sąjungos biudžetas turėtų būti naudojamas pasirinktai 

energijai, kurią pasirinko ne visos valstybės narės, finansuoti. 

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

Pakeitimo projektas 502 
=== VERT/7630 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 01 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) – Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -52 781 500 -52 781 500 p.m. p.m. 
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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 612 
=== I-D//7775 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 01 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) – Rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 05 01 01 
1.1.12 

52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Rezervas         

Iš viso  52 781 500 52 781 500 52 781 500 52 781 500 -25 000 000 -25 000 000 27 781 500 27 781 500 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 962 
=== GUE//8015 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 02 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) 

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 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER įgyvendinimo bendroji įmonė 

— Branduolių sintezės energija (F4E) 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė teikia Europos 

atominės energijos bendrijos (Euratomas) įnašą bendram tarptautiniam ITER projektui įgyvendinti. ITER – 

pagrindinė eksperimentinė infrastruktūra, kuri atskleis branduolių sintezės energijos gamybos mokslinį ir 

techninį pagrįstumą, po kurio seks demonstracinės branduolių sintezės jėgainės (DEMO) statyba.  
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Šios bendrosios įmonės tikslai: 

– teikti Euratomo įnašą Tarptautinei ITER branduolių sintezės energijos organizacijai,  

– užtikrinti Euratomo indėlį į platesnio masto veiklą su Japonija, siekiant sparčiai įdiegti branduolių 

sintezės energijos gamybą, 

– rengti ir koordinuoti veiklos programą rengiantis demonstracinės branduolių sintezės jėgainės statybai.  

Pagrindimas: 

Lėšos turėtų būti naudojamos atsinaujinančiai energijai. 

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

Pakeitimo projektas 502 
=== VERT/7630 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 02 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -305 609 356 -386 300 000 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 613 
=== I-D//7776 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 05 01 02 punktas — ITER infrastruktūros statyba, paleidimas ir eksploatavimas — Europos ITER 

įgyvendinimo bendroji įmonė — Branduolių sintezės energija (F4E) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 05 01 02 
1.1.12 

305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Rezervas         

Iš viso  305 609 356 386 300 000 305 609 356 386 300 000 -150 609 356 -150 300 000 155 000 000 236 000 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 4 
=== JURI/6403 === 

Pateikė Teisės reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 03 77 09 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 77 09 
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 — Įmonių išsamaus patikrinimo ir subrangos grandinių atsakomybės tyrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Europos Parlamentas įvairiose pranešimuose ragino Europos Komisiją parengti pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl išsamaus įmonių patikrinimo. Šiuo metu vienintelės privalomos 

šios srities priemonės yra nefinansinių ataskaitų teikimo įpareigojimai (taikoma tik informacijos 

atskleidimui), įpareigojimai nedaugeliui kai kurių sektorių (deimantų, medienos, mineralų) bendrovių ir 

įmonėms (importuotojams, pagrindiniams subrangovams). 

Įvairi ES sutartyse apibrėžta kompetencija suteikia Komisijai teisę reglamentuoti šiuos klausimus: 

prekybos politiką (SESV 207 straipsnis), aplinkos politiką (SESV 192 straipsnis), bendrovių teisės 

suderinimą (SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktas) ir poreikį užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą 

(SESV 114 straipsnis).  

ES įgyvendindama savo kompetenciją privalo skatinti gerbti pagrindines teises, įskaitant darbuotojų 

teises, ir užtikrinti darnų vystymąsi. Be to, priimant skirtingus nacionalinius teisės aktus dėl atsakingo 

įmonių elgesio ir išsamaus patikrinimo gali būti daromas poveikis vidaus rinkos veikimui ir rastis 

sunkumų bendrovėms, veikiančioms skirtingose valstybėse narėse.  

Atsižvelgiant į ES piliečių, bendrovių, ES vidaus rinkos interesus ir ES tikslus skatinti darbuotojų ir 

žmogaus teises, saugoti aplinką ir užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai galėtų būti tinkamai 

įgyvendinami, svarbu, kad įmonių socialinė atsakomybė būtų suderinta ES lygmeniu ir įtvirtinta ES 

teisėje kaip privaloma bei būtų taikoma visoms įmonėms, turinčioms biurą ES valstybėje narėje. Šiuo 

klausimu vykdant bandomąjį projektą būtų galima išnagrinėti tokios iniciatyvos ES galimybę, siekiant 

pagerinti atsekamumą ir pagrindinių teisių bei aplinkos apsaugą; taip pat tai, kaip sudaryti sąlygas ES ir 

valstybėms narėms geriau įtvirtinti įmonių socialinę atsakomybę ir kovoti su piktnaudžiavimu tiekimo ir 

subrangos grandinėse.  

Konkrečiai kalbant, būtų galima atlikti tyrimą šiais klausimais: 

a) vartotojų perspektyvos ir lūkesčiai; 

b) Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimas; 

c) nacionalinės teisės aktų plitimas ir galimi neatitikimai vidaus rinkoje, nesąžininga konkurencija ir 

prekybos kliūtys; 

d) poveikis darbo teisei ir darbuotojų teisėms, pvz., atsakomybė už darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių 

pažeidimus, darbuotojų dalyvavimas ir tinkamas darbo užmokesčio ir kito atlyginimo mokėjimas. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 
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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 vartotojai nori pirkti atsakingai. Produktų ir išteklių kilmės atsekamumas yra pagrindinis būdas ES 

įgyvendinti savo pažadus laikytis politikos nuoseklumo ir užtikrinti geresnį tvarų vystymąsi. ES piliečiai tiki, 

kad viešojo pirkimo sutartys ir kitas viešasis finansavimas yra skiriami atsakingoms ir sąžiningoms 

įmonėms. Nepaisant piliečių susirūpinimo, nėra vykdytinų ES teisės aktų šiuo klausimu. Turime išplėsti, 

suderinti ir parengti visoje ES taikomus teisės aktus dėl įmonių išsamaus patikrinimo. Šis tyrimas galėtų būti 

būsimų ES teisės aktų pagrindas. 

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

Pakeitimo projektas 1060 
=== GUE//8219 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 03 77 09 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 77 09 
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 – Sąjungos fondas, skirtas bylinėjimuisi dėl humanitarinės veiklos kriminalizavimo 

ES remti 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šie asignavimai bus naudojami siekiant sukurti Sąjungos teisinės pagalbos asmenims ir pilietinės 

visuomenės organizacijoms, Europos Sąjungoje nukentėjusiems nuo baudžiamosios atsakomybės už savo 

humanitarinius veiksmus, kuriais padedama jūroje ar sausumoje nelaimės ištiktiems migrantams, fondą. 

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: 

Praėjusiais metais padaugėjo kaltinimų asmenims, teikiantiems humanitarinę pagalbą jūroje ar sausumoje 

nelaimės ištiktiems žmonėms. Paieškos ir gelbėjimo nevyriausybinės organizacijos, kurių kandidatūros 

pateko į Sacharovo premijos finalistų sąrašą, sulaukė kaltinimų ne tik atskiriems savo nariams, bet ir 

pačioms organizacijoms, o jų laivai buvo areštuoti. Tokia pat yra atskirų asmenų bei pilietinės visuomenės 

organizacijų, teikiančių pagalbą sausumoje, padėtis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 848 
=== S&D//7338 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 33 03 77 10 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

33 03 77 10 
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 — Įmonių išsamaus patikrinimo ir subrangos grandinių atsakomybės tyrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Europos Parlamentas įvairiose pranešimuose ragino Europos Komisiją parengti pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų 

dėl išsamaus įmonių patikrinimo. Šiuo metu vienintelės privalomos šios srities priemonės yra 

nefinansinių ataskaitų teikimo 

įpareigojimai (taikoma tik informacijos atskleidimui), įpareigojimai nedaugeliui kai kurių sektorių 

(deimantų, medienos, mineralų) bendrovių ir įmonių (importuotojams, pagrindiniams subrangovams). 

Įvairi ES sutartyse apibrėžta kompetencija suteikia Komisijai teisę reglamentuoti šiuos klausimus: 

prekybos 

politiką (SESV 207 straipsnis), aplinkos politiką (SESV 192 straipsnis), bendrovių teisės suderinimą 

(SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktas) ir poreikį užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą (SESV 114 

straipsnis).  

ES įgyvendindama savo kompetenciją privalo skatinti gerbti pagrindines teises, įskaitant darbuotojų 

teises,  

ir užtikrinti darnų vystymąsi. Be to, priimant skirtingus nacionalinius teisės aktus 

dėl atsakingo įmonių elgesio ir išsamaus patikrinimo gali būti daromas poveikis vidaus rinkos veikimui 

ir rastis sunkumų bendrovėms, veikiančioms skirtingose valstybėse narėse.  

Atsižvelgiant į ES piliečių, bendrovių, ES vidaus rinkos interesus ir ES tikslus 

skatinti darbuotojų ir žmogaus teises, saugoti aplinką ir užtikrinti, kad galiojantys teisės aktai galėtų būti 

tinkamai įgyvendinami, 

svarbu, kad įmonių socialinė atsakomybė būtų suderinta ES lygmeniu ir įtvirtinta ES teisėje 

kaip privaloma bei būtų taikoma visoms įmonėms, turinčioms biurą ES valstybėje narėje. Šiuo klausimu 

vykdant bandomąjį projektą 

būtų galima išnagrinėti tokios iniciatyvos ES galimybę, siekiant pagerinti atsekamumą 

ir pagrindinių teisių bei aplinkos apsaugą; taip pat tai, kaip sudaryti sąlygas ES ir valstybėms narėms 

geriau įtvirtinti 
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įmonių socialinę atsakomybę ir kovoti su piktnaudžiavimu tiekimo ir subrangos grandinėse. 

Konkrečiai kalbant, būtų galima atlikti tyrimą šiais klausimais: 

a) vartotojų perspektyvos ir lūkesčiai; 

b) Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų įgyvendinimas; 

c) nacionalinės teisės aktų plitimas ir galimi neatitikimai vidaus rinkoje, nesąžininga konkurencija 

ir prekybos kliūtys; 

d) poveikis darbo teisei ir darbuotojų teisėms, pvz., atsakomybė už darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių 

pažeidimus, 

darbuotojų dalyvavimas ir tinkamas darbo užmokesčio ir kito atlyginimo mokėjimas. 

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 vartotojai nori pirkti atsakingai. Produktų ir išteklių kilmės atsekamumas yra pagrindinis būdas ES 

įgyvendinti savo pažadus laikytis politikos nuoseklumo ir užtikrinti geresnį darnų vystymąsi. ES piliečiai 

tiki, kad viešojo pirkimo sutartys ir kitas viešasis finansavimas yra skiriami atsakingoms ir sąžiningoms 

įmonėms. Nepaisant piliečių susirūpinimo, nėra vykdytinų ES teisės aktų šiuo klausimu. Turime išplėsti, 

suderinti ir parengti visoje ES taikomus teisės aktus dėl įmonių išsamaus patikrinimo. Šis tyrimas galėtų būti 

būsimų ES teisės aktų pagrindas. 

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

Pakeitimo projektas 996 
=== GUE//8121 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 60 straipsnis — Europos socialinis fondas — Mažiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos 

augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 60 
1.2.11 

7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Rezervas         

Iš viso  7 961 315 166 6 800 000 000 7 961 315 166 6 800 000 000 2 038 684 834 1 700 000 000 10 000 000 000 8 500 000 000 

Pagrindimas: 

Europos socialinio fondo lėšos mažiau išsivysčiusiems regionams padidinamos siekiant spręsti didėjančio 

atotrūkio tarp mažiausiai ir labiausiai išsivysčiusių regionų problemas, ypač užimtumo, švietimo ir sveikatos 

priežiūros srityse. 

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

Pakeitimo projektas 709 
=== R-E//7444 === 

Pateikė Renew Europe Group 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

04 02 62 straipsnis — Europos socialinis fondas — Labiau išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos 

augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 62 
1.2.13 

3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Rezervas         

Iš viso  3 844 787 853 3 500 000 000 3 844 787 853 3 500 000 000 10 000 000 10 000 000 3 854 787 853 3 510 000 000 

Pagrindimas: 

Labai svarbu, kad būtų užtikrintas tinkamas Europos socialinio fondo skyrių, pagal kuriuos remiama 

neįgaliųjų politika, finansavimas. 

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

Pakeitimo projektas 262 
=== EMPL/5653 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 63 01 punktas — Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 63 01 
1.2.31 

12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Rezervas         

Iš viso  12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000 

Pagrindimas: 

2019 m. liepos mėn. Europos socialinio fondo lėšų įsisavinimas siekė tik 27 %. 

Projektų valdymo procedūrų sudėtingumas, nuo paraiškų rengimo iki finansų valdymo ir poveikio 

stebėsenos, kai dažnai trūksta kvalifikacijos, yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių geriau pasinaudoti 

struktūriniais fondais, įskaitant ESF. 

Todėl labai svarbu padidinti ESF techninės pagalbos finansavimą paskutiniais 2014–2020 m. DFP metais. 

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

Pakeitimo projektas 263 
=== EMPL/5654 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 63 02 punktas — Europos socialinis fondas — Techninė pagalba veiklai, kurią valstybės narės 

prašymu valdo Komisija 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 63 02 
1.2.31 

p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

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  p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000  475 000 p.m. 2 375 000 

Pagrindimas: 

2019 m. liepos mėn. Europos socialinio fondo lėšų įsisavinimas siekė tik 27 %. 

Projektų valdymo procedūrų sudėtingumas, nuo paraiškų rengimo iki finansų valdymo ir poveikio 

stebėsenos, kai dažnai trūksta kvalifikacijos, yra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių geriau pasinaudoti 

struktūriniais fondais, įskaitant ESF. 

Todėl labai svarbu padidinti ESF techninės pagalbos finansavimą paskutiniais 2014–2020 m. DFP metais. 

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

Pakeitimo projektas 989 
=== GUE//8105 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

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 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 2 000 000 000 1 435 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skiriamas, be kita ko, švietimo struktūrų, .......... valstybės subjektai, tiek nevyriausybinės 

organizacijos. 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas turėtų padėti užtikrinti visišką ir našų užimtumą ir deramą darbą visiems – Jungtinių 

Tautų aštuntąjį darnaus vystymosi tikslą, t. y. remti stabilių ir deramų darbo vietų kūrimą ir visiems 

prieinamas teises, padėti didinti jaunimo, kuris dirba, mokosi ar lavinasi, dalį ir neleisti viešojo ar 

privačiojo sektoriaus darbdaviams nuolat išnaudoti asmenis, dirbančius pagal stažuočių arba mažų 

garantijų darbo sutartis. 

Pagrindimas: 

Remiantis Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) atliktu tyrimu „Euro zonos darbo krizė: tendencijos ir 

politinis atsakas“, 2014–2020 m. laikotarpiu reikia 21 mlrd. EUR, kad būtų galima spręsti jaunimo nedarbo 

lygio problemą. 

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

Pakeitimo projektas 280 
=== EMPL/5695 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

EMPL/5695 = Kompromisinis pakeitimas 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 
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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 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Pagrindimas: 

Kai kuriose valstybėse narėse jaunimo nedarbo lygis tebėra nepriimtinai aukštas. Europos Audito Rūmai yra 

aiškiai pažymėję, kad Jaunimo užimtumo iniciatyvai reikia ne mažesnės, o didesnės finansinės paramos. 

Be to, kaip teigė ir Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kova su jaunimo nedarbu tebėra prioritetas. 

Todėl turėtų būti skirtas pakankamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimas. 

Kompromisinis pakeitimas EMPL/5656, EMPL/5655 

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

Pakeitimo projektas 728 
=== S&D//7211 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000 

Pagrindimas: 

Kai kuriose valstybėse narėse jaunimo nedarbo lygis tebėra nepriimtinai aukštas. Be to, kaip teigė ir 

Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen, kova su jaunimo nedarbu ir toliau yra prioritetas. Todėl turėtų 

būti numatytas pakankamas Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimas. 

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

Pakeitimo projektas 908 
=== EPP//7038 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 151 666 666 350 000 000 716 666 666 

Pagrindimas: 

Siūloma padidinti asignavimus 2020 metams siekiant neatidėliotinai užtikrinti sklandų šios programos 

tęstinumą ir numatyti veiksmingą reagavimą į jaunimo nedarbo problemą. Šiuo pakeitimu užtikrinamas toks 

finansinio asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lygis, koks buvo 2019 m., šis asignavimas atitinka 
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sumą, kurios reikia tam, kad būtų pasiekti šios programos plataus užmojo tikslai. 

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

Pakeitimo projektas 510 
=== VERT/7655 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 350 000 000 135 000 000 350 000 000 700 000 000 

Pagrindimas: 

Jaunimo nedarbo lygis visoje ES – ypač kai kuriuose Sąjungos regionuose ir valstybėse narėse – tebėra 

aukštas. Finansavimas 2019 m. buvo pernelyg mažas, kad būtų davęs naudos ar padaręs apčiuopiamą 

poveikį. Todėl Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetas 2020 m. turėtų būti ne mažinamas, o bent jau 

stabilus. 

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

Pakeitimo projektas 693 
=== R-E//7428 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Pagrindimas: 

Tarybos pakeitimai yra nepagrįsti ir neatitinka poreikio kovoti su jaunimo nedarbu. Naujausi Eurostato 

statistiniai duomenys (2018) rodo aukštą jaunimo nedarbo lygį Ispanijoje (34,3 %), Graikijoje (39,9 %), 

Portugalijoje (20,03 %), Rumunijoje (16,2 %). Buvo aiškiai numatyta, kad 2019 m. Jaunimo užimtumo 

iniciatyvai (JUI) pagal pradinį 2020 m. finansinį paketą skirti asignavimai nebuvo asignavimų telkimas 2020 

m. biudžeto laikotarpio pradžioje. Todėl 116,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų 2020 m. numatymas 

atitiktų biudžeto planą. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 285 
=== REGI/6251 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 
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04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 64 
1.2.5 

116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Rezervas         

Iš viso  116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 990 
=== GUE//8106 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

04 02 65 straipsnis — Europos solidarumo korpusas – Europos socialinio fondo įnašas 

Pataisyti antraštė ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

04 02 65 
1.2.31 

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: 

04 02 65 straipsnisEuropos solidarumo korpusas – Europos socialinio fondo įnašas 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Biudžeto eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas padengti ESF įnašą, skirtą Europos solidarumo 

korpusui, atsižvelgiant į jo bendruosius ir konkrečius tikslus. 

Pagrindimas: 

Europos socialinis fondas turėtų būti orientuotas į iniciatyvas, veiksmus ir programas, kurie padeda kurti 

priimtinas ir deramas darbo vietas. Europos solidarumo korpusas šio tikslo neatitinka. 

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

Pakeitimo projektas 291 
=== REGI/6257 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

10 02 77 04 punktas — Bandomasis projektas. Integruoti esamų pastatų seisminės saugos ir energijos 

vartojimo efektyvumo didinimo metodai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 02 77 04 
1.2.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

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  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Pagrindimas: 

Esamų pastatų atnaujinimas yra pagrindinis ES valstybių narių tikslas. 

Šiuo tikslu reikėtų parengti esamų pastatų atnaujinimo ir modernizavimo veiksmų planą. 

Vis dėlto, apibrėžti tvarius atnaujinimo metodus, kuriais naudojantis galima sumažinti seisminį 

pažeidžiamumą ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą, tikrai nėra paprasta. Primygtinai reikalaujama 

papildomų ir atnaujintų tyrimų ir rezultatų. 

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

Pakeitimo projektas 837 
=== S&D//7327 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 10 02 77 06 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

10 02 77 06 
1.2.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 — Integruoti esamų pastatų seisminės saugos ir energijos vartojimo efektyvumo 

didinimo metodai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per bandomąjį projektą neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams 

padengti. 

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: 

Esamų pastatų atnaujinimas yra pagrindinis ES valstybių narių tikslas. Šiuo tikslu reikėtų parengti esamų 

pastatų atnaujinimo ir modernizavimo veiksmų planą. Vis dėlto apibrėžti tvarius atnaujinimo metodus, 

kuriais naudojantis galima sumažinti seisminį pažeidžiamumą ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą, 

tikrai nėra paprasta. Labai reikalingi papildomų ir atnaujintų tyrimų ir rezultatai. 

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

Pakeitimo projektas 559 
=== I-D//7722 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

13 01 04 04 punktas — Struktūrinių reformų rėmimo programos rėmimo išlaidos 

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 

13 01 04 04 
1.2.31 

1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000 -1 930 000 -1 930 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su pasirengimo, stebėsenos, kontrolės, audito ir 

vertinimo veikla, reikalinga Struktūrinių reformų rėmimo programai valdyti ir jos tikslams pasiekti, visų 

pirma su tyrimais, ekspertų susitikimais, informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant Sąjungos politikos 

prioritetų institucinio informavimo veiklą, kiek ji susijusi su bendraisiais atitinkamo reglamento tikslais, taip 

pat išlaidoms, susijusioms su IT tinklais, skirtais daugiausia informacijai apdoroti ir ja keistis, taip pat 

visoms kitoms techninės ir administracinės pagalbos išlaidoms, kurias Komisija patiria valdydama 

programą. Tai taip pat gali apimti kitos pagalbinės veiklos, tokios kaip paramos projektų kokybės kontrolė ir 

stebėjimas vietoje, sąnaudas. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 

struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 

ir (ES) Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1). 

Pagrindimas: 

Negalime remti jokios iniciatyvos, kuria suverenioms valstybėms primetamos struktūrinės reformos. 

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

Pakeitimo projektas 1001 
=== GUE//8126 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 03 60 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Mažiau išsivystę regionai — 

Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 60 
1.2.11 

20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 801 122 934 18 613 726 293 20 801 122 934 18 613 726 293 19 198 877 066 21 386 273 707 40 000 000 000 40 000 000 000 

Pagrindimas: 

Priešingai, nei numatyta pagal ES socialinės ir teritorinės konvergencijos tikslą, skurdžiausių ir turtingiausių 

Europos regionų atotrūkis per pastaruosius metus didėjo, ypač dėl plačiai įgyvendintos griežto taupymo 

politikos. Siekiant kovoti su šia tendencija, būtina gerokai padidinti sanglaudai numatytas lėšas, ypač 

mažiausiai išsivysčiusiuose Europos regionuose. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 1002 
=== GUE//8127 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 03 63 straipsnis — Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — Papildomas asignavimas atokiausiems 

ir rečiausiai apgyvendintiems regionams — Investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 63 
1.2.14 

235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Rezervas         

Iš viso  235 627 457 201 595 787 235 627 457 201 595 787 64 372 543 48 404 213 300 000 000 250 000 000 

Pagrindimas: 

Specialios lėšos atokiausiems regionams, 2014–2020 m. teiktos sanglaudos politikos pagrindu, yra tiesioginė 

specialios SESV 349 straipsnio nuostatos dėl atokiausių regionų galimybės naudotis struktūrinių fondų 

lėšomis išraiška. Atsižvelgiant į struktūrinę socialinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį, kuri 

pripažįstama 349 straipsniu (atokumą, izoliuotumą, ekonominę priklausomybė ir t. t.), šis asignavimas turi 

būti iš esmės padidintas. 

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

Pakeitimo projektas 816 
=== S&D//7306 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 26 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Miestų partnerystės skatinimas pasaulio mastu įgyvendinant Jungtinių Tautų 

Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui žiedinės ekonomikos ir 

politikos klausimais, taip pat oro kokybės, energetikos pertvarkos ir migrantų bei pabėgėlių integracijos 

klausimams 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Vykdant ES miestų plėtros politiką ir tarptautinį bendradarbiavimą miestų politikos srityje dėmesys 

skiriamas tokiems klausimams, kaip antai pažangieji miestai, atliekų tvarkymas ir prisitaikymas prie 

klimato kaitos. Kitose srityse, atsižvelgiant į įrodymus, įdėta daug mažiau pastangų. Todėl šiuo 

bandomuoju projektu ir parengiamaisiais veiksmais siekiama ištirti tarptautinės patirties pavyzdžius ir 

suprasti gerąją patirtį, susijusią su 4 tvarios miestų plėtros temomis, kurios yra gana apleistos ir kurios vis 

dėlto yra labai svarbios gyvenimo kokybei ES ir už jos ribų. Šiose srityse viso pasaulio miestai, įskaitant 

miestus neturtingesnėse šalyse, turi daug patirties ir galėtų ją pasiūlyti ES miestams. Pavyzdžiui, itin 
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svarbi sritis yra žiedinė ekonomika, kurią taikant ES miestai gali daug išmokti iš ne ES miestų. Janez 

Potocnik, buvęs EK narys, dabar vienas iš Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) tarptautinės 

išteklių grupės pirmininkų, pareiškė, kad „perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra ne tik būtinas, bet ir 

neišvengiamas“. Todėl ji yra viena iš 4 pagrindinių sričių, kuriose turime praktiškai išbandyti tarptautinę 

patirtį, kuri savo ruožtu gali būti pavyzdžiu būsimoms ES miestų plėtros programoms pagal sanglaudos 

politiką. Siekiant užtikrinti šio bendradarbiavimo sėkmę, svarbu, kad jame dalyvautų ES ir už jos ribų 

esantys suinteresuotieji subjektai, visų pirma mokslinių tyrimų bendruomenė ir privatusis sektorius. 

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: 

2016 m. spalio mėn. Kite priėmus JT Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ES savanoriškai įsipareigojo 

įgyvendinti NUA pagal ES miestų darbotvarkę ir skatinti miestų bendradarbiavimą tvarios miestų plėtros 

srityje. Iš patirties gautos, ES vykdant veiksmus, matyti, kad į pagrindines miestų darbotvarkės temas 

neatsižvelgiama. Vykdant šį bandomąjį projektą ir parengiamuosius veiksmus, minėtąsias 4 temas bus 

bandoma tobulinti siekiant pagerinti ES ir ne ES miestų politiką ir informuoti apie būsimą miestų 

bendradarbiavimą. 

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

Pakeitimo projektas 1004 
=== GUE//8131 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 26 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 26 
1.2.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 „BEST Culture“: Kultūros įvairovės rėmimo Europos užjūrio regionuose 

programa 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Atokiausi regionai ir užjūrio šalys ir teritorijos Europos Sąjungai yra neišmatuojamų kultūros turtų 

šaltinis. Tai matyti visų pirma atsižvelgiant į tai, kad UNESCO dvi šių regionų senųjų kultūrų praktikas – 

Reunjone „maloya“ir Gvadelupoje „gwoka“ – klasifikavo kaip pasaulio nematerialaus kultūros paveldo 

dalį. 

Taip pat reikėtų remtis ypatingu ES požiūriu į atokiausius regionus ir užjūrio šalis bei teritorijas rengiant 

iniciatyvą, skirtą šių regionų tapatybei ir kultūrinei įvairovei užtikrinti, taip visų pirma remiant Europos 

čiabuvių tautas, pavyzdžiui Amerikos indėnus Gajanoje. 

Vadovaudamasis BEST sistema dėl biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų skatinimo, bandomasis 



 

 41 

projektas „BEST Culture“ sukurs atokiausiems regionams ir užjūrio šalims ir teritorijoms skirtą 

mechanizmą siekiant išsaugoti ir skatinti vietos ir čiabuvių kultūrą ir populiarinti žinias ir liaudies meną 

bei praktikas, vienijančias užjūrio regionų bendruomenes. Įgyvendinant projektą bus sukurtas 

finansavimo mechanizmas siekiant išsaugoti, remti ir populiarinti čiabuvių kultūros įvairovę 

atokiausiuose regionuose ir užjūrio šalyse ir teritorijose, remti šias teritorijas ir žmones ir užtikrinti jų 

tarpusavio mainus ir mainus visoje Europos Sąjungoje. 

Įgyvendinant šį bandomąjį projektą dėmesys bus skiriamas visoms iš protėvių paveldėtoms ir 

palikuoniams perduotoms tradicijoms ir gyvenimo išraiškoms, pvz., žodinei tradicijai, scenos menui, 

socialinėms praktikoms, ritualams ir šventėms, žinioms ir praktikai, susijusiai su gamta ir pasauliu, taip 

pat tradiciniams amatams reikalingoms žinioms ir gebėjimams. Bandomasis projektas bus vykdomas 

visoje Europos atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų, įskaitant Grenlandiją, geografinėje 

teritorijoje. Bet kurie toje geografinėje teritorijoje esantys asmenys ar organizacijos galės dalyvauti 

bandomajame projekte, jei pagrindinis jų veiklos tikslas – saugoti ir skatinti atokiausių regionų ir užjūrio 

šalių ir teritorijų tradicinę kultūrą. 

Kitos Europos programos, pavyzdžiui, „Kūrybiška Europa“, galėtų papildyti bandomojo projekto tikslą, 

išsaugoti tradicinę kultūrą ir, pavyzdžiui, skleisti su kultūra susijusias žinias ir praktiką visoje ES 

naudodamosi Europos ryšių tinklais ir žiniasklaida. 

Didindama užjūrio teritorijų tapatybės ir istorijos — jos taip pat susijusios su kontinentinės Europos 

tapatybe ir istorija — prestižą, šis bandomasis projektas padės skatinti Europos užjūrio teritorijų įvaizdį. 

Todėl žemyninės Europos atokiausių teritorijų vietos kultūros propagavimas visiškai atitiktų ES šūkį 

„Suvienijusi įvairovę“ ir padėtų kovoti su tam tikromis išankstinėmis nuostatomis. 

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: 

Šio bandomojo projekto tikslas — išsaugoti ir skatinti vietos ir čiabuvių kultūrą ir populiarinti žinias ir 

liaudies meną bei praktikas, vienijančias užjūrio regionų bendruomenes, taip pat sukurti finansavimo 

mechanizmą siekiant išsaugoti, remti ir populiarinti čiabuvių kultūros įvairovę atokiausiuose regionuose ir 

užjūrio šalyse ir teritorijose, remti šias teritorijas ir žmones ir užtikrinti jų tarpusavio mainus ir mainus visoje 

ES. 

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

Pakeitimo projektas 292 
=== REGI/6258 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 26 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 26 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 
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Bandomasis projektas. Atsparumo klimato kaitai gebėjimų stiprinimas vykdant sanglaudos politiką 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Tikimasi, kad sanglaudos politika labiau nei bet kada prisidės prie klimato apsaugos, todėl ES Komisija 

pasiūlė kitą finansavimo laikotarpį, kuris prasidės 2021 m., skirti lėšų siekiant užtikrinti infrastruktūros 

projektų atsparumą klimato kaitai. Nors vertinant didelio masto projektus jau būdavo atsižvelgiama į 

klimato vertinimą, atsparumo klimato kaitai aspektą būtina integruoti taikant integruotą ir tikslinį 

požiūrį, taip pat reikia, kad sanglaudos politiką įgyvendinantys subjektai visų pirma valdymo institucijos 

ir stebėsenos komitetai (įskaitant visus susijusius partnerius), turėtų specialių žinių ir gebėjimų. Siekiant 

išvengti, kad atsparumas klimato kaitai būtų vertinamas tik formaliai, jis turėtų būti užtikrinamas 

atsižvelgiant į ilgalaikius struktūrinius pokyčius ir mūsų ekonomikos pereinamąjį laikotarpį. Todėl būtina 

didinti atitinkamų dalyvių gebėjimus ir žinias, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų veiksmingai 

įgyvendinamas nuo būsimo finansavimo laikotarpio pradžios. 

Bandomojo projekto tikslas – stiprinti valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų gebėjimus atsparumo 

klimato kaitai didinimo srityje. Be to, bus didinamas informuotumas apie būtinybę priimti su klimatu 

susijusius planavimo ir investavimo sprendimus ir prisidedama prie sanglaudos politikos finansavimo 

įtraukimo į ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo būdus ir nacionalinių energetikos ir 

klimato srities veiksmų planų įgyvendinimą. Ilgainiui šį projektą būtų galima išplėtoti į priemonę, kuri 

atitiktų finansavimo poreikius, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos ir galimus asignavimus iš 

ES išteklių. Bandomasis projektas taip pat gali būti naudojamas siekiant viešinti sanglaudos politikos 

indėlį į klimato apsaugą. 

Siūloma vykdyti šiuos veiksmus: 

— suburti atitinkamų subjektų iš valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų, kurie jau turi klimato 

apsaugos priemonių įgyvendinimo patirties arba artimiausioje ateityje nagrinės atsparumo klimato kaitai 

klausimus, taip pat energetikos ir klimato apsaugos institucijų (dalyvių) grupę. Reikėtų išnaudoti Europos 

Komisijos jau turimas priemones ir tinklus mokymo renginiams, skirtiems nacionalinėms ir regionų 

valdžios institucijoms, atsakingoms už struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo valdymą, organizuoti; 

– parengti dalyvavimo procesą (pvz., rengiant praktinius seminarus), galiausiai bendradarbiaujant su 

atitinkamais akademinės bendruomenės ir konsultavimo ekspertais, siekiant išbandyti atsparumo klimato 

kaitai mechanizmą (pvz., jį pasiūlys ES Komisija), taip pat sukaupti patirties ir pasimokyti, atsižvelgiant į 

jo taikymą, veiksmingumą ir galbūt tobulintinas sritis; 

– kapitalizuoti procesą, jo rezultatų sklaidą, įskaitant pasiūlyti mechanizmus, kurie didintų visų susijusių 

subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant sanglaudos politikos infrastruktūros projektus, gebėjimus; 

– pateikti politikos rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų 

veiksminga sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonė (pvz., parengiant kovos su klimato kaita mokymo 

internetu priemonę). 

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: 

Kova su klimato kaita yra vienas didžiausių ES prioritetų, todėl reikia imtis veiksmų visose srityse. 

Nepaisant įpareigojimų, kylančių iš teisės aktų, klimato apsauga turi būti nustatyta kaip horizontalusis 

principas, į kurį turi būti atsižvelgiama bet kuriuo Sąjungos sprendimų priėmimo momentu ir kuris būtų 
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grindžiamas atsparumo klimato kaitai mechanizmu. Siekiant jį veiksmingai įgyvendinti turi būti padidinti 

atitinkamų dalyvių pajėgumai. 

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

Pakeitimo projektas 293 
=== REGI/6259 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 27 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 27 
1.2.PPPA 

    2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 500 000 2 000 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas. Miestų partnerystės skatinimas pasaulio mastu įgyvendinant Jungtinių Tautų 

Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui žiedinės ekonomikos 

klausimais ir politikos kryptims, taip pat oro kokybės, energetikos pertvarkos ir migrantų bei pabėgėlių 

integracijos klausimams 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES miestų plėtros politika ir tarptautinis bendradarbiavimas miestų politikos srityje daro pažangą tokiose 

srityse kaip pažangieji miestai, atliekų tvarkymas ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Kitose srityse, 

atsižvelgiant į įrodymus, įdėta daug mažiau pastangų. Todėl šiuo bandomuoju projektu ir 

parengiamaisiais veiksmais siekiama ištirti tarptautinės patirties pavyzdžius ir suprasti gerąją patirtį, 

susijusią su 4 tvarios miestų plėtros temomis, kurios yra gana apleistos ir kurios vis dėlto yra labai 

svarbios gyvenimo kokybei ES ir už jos ribų. Šiose srityse viso pasaulio miestai, įskaitant miestus 

neturtingesnėse šalyse, turi daug patirties ir galėtų ją pasiūlyti ES miestams. Pavyzdžiui, itin svarbi sritis 

yra žiedinė ekonomika, kurią taikant ES miestai gali daug išmokti iš ne ES miestų. Janez Potocnik, buvęs 

EK narys, dabar vienas iš Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) tarptautinės išteklių grupės 

pirmininkų, pareiškė, kad „perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra ne tik būtinas, bet ir neišvengiamas“. 

Todėl ji yra viena iš 4 pagrindinių sričių, kuriose turime praktiškai išbandyti tarptautinę patirtį, kuri savo 

ruožtu gali būti pavyzdžiu būsimoms ES miestų plėtros programoms pagal sanglaudos politiką. Siekiant 

užtikrinti šio bendradarbiavimo sėkmę, svarbu, kad jame dalyvautų ES ir už jos ribų esantys 

suinteresuotieji subjektai, visų pirma mokslinių tyrimų bendruomenė ir privatusis sektorius. 

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: 

2016 m. spalio mėn. Kite priėmus JT Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ES savanoriškai įsipareigojo 

įgyvendinti NUA pagal ES miestų darbotvarkę ir skatinti miestų bendradarbiavimą tvarios miestų plėtros 

srityje. ES veiksmų patirtis iki šiol rodo, kad į pagrindines miestų darbotvarkės temas neatsižvelgiama. 

Vykdant šį bandomąjį projektą ir parengiamuosius veiksmus, minėtąsias 4 temas bus bandoma tobulinti 
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siekiant pagerinti ES ir ne ES miestų politiką ir informuoti apie būsimą miestų bendradarbiavimą. 

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

Pakeitimo projektas 294 
=== REGI/6260 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 28 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 28 
1.2.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. ES ir Lotynų Amerikos bendradarbiavimas teritorinio vystymosi ir inovacijų srityje 

regionų lygmeniu  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiais veiksmais bus skatinamas bendradarbiavimas su Lotynų Amerikos ir Karibų šalimis bei 

regioninėmis organizacijomis inovacijų srityje regionų lygmeniu ir tarpvalstybinės plėtros strategijos 

srityje. 

Jie paremti patirtimi, įgyta įgyvendinant ES sanglaudos politiką, ir ankstesnėmis pažangios specializacijos 

ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvomis. Parengus sutartą ketinimų protokolą, atėjo laikas 

pradėti bendradarbiavimo programą. Pagrindinis šių veiksmų tikslas – teikti mokymus nacionaliniams, 

regioniniams ir vietos subjektams; skatinti ES ir Lotynų Amerikos šalių bei regionų dialogą; skatinti 

verslo, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės bendruomenių mainus. Šie veiksmai padėtų plėtoti 

organizacinius ir administracinius gebėjimus šalyse partnerėse, siekiant skatinti ekonomikos pokyčius ir 

įvairinimą mažiau išsivysčiusiuose ir pasienio regionuose. 

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: 

Šiais veiksmais padedama stiprinti ES ir Lotynų Amerikos partnerių ryšius ir bendradarbiavimą ir skatinti 

darnų teritorinį vystymąsi ir socialinę bei ekonominę sanglaudą, pažangiąją specializaciją ir inovacijas 

regionų lygmeniu, taip pat stiprinti regioninės integracijos procesus. Jie padės įgyvendinti naująją ES ir 

Lotynų Amerikos strategiją. 

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

Pakeitimo projektas 832 
=== S&D//7322 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 13 03 77 28 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 28 
1.2.PPPA 

    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: 

Parengiamieji veiksmai — Pažangusis vietos administravimas naudojantis daiktų interneto, dirbtinio 

intelekto, virtualiosios realybės ir mašinų mokymosi priemonėmis, siekiant priartėti prie piliečių ir 

aktyviau su jais bendrauti 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centras (CIIC) yra socialinių inovacijų, ryšių, mokslinių tyrimų ir 

reklamos priemonė, taip pat vieta, kurioje piliečiai, visuomenė ir įvairių sričių specialistai gali susipažinti 

su informacija ir ją aptarti. CIIC taip pat siekia tapti nuolatine laboratorija, kurioje būtų rengiamos ir 

išbandomos įvairios miesto veikėjų bendradarbiavimo formos, siekiant skatinti aktyvų dalyvavimą ir remti 

diskusijas apie miestų inovacijų projektus. Centras vadovauja analizės procesams ir rengia bendruomenei 

skirtus bandomuosius projektus, siekia spręsti neatidėliotinas miesto problemas ir planuoja būsimus 

projektus, kad galėtų nustatyti papildomas funkcijas, susijusias su dabartiniais miesto pokyčiais. Viena iš 

Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centro ypatybių – jis veiksmingai organizuoja ir rengia Europos 

Komisijos rekomenduojamus atvirus susitikimus ir taiko naujus metodus, vadinamąjį keturgubos spiralės 

principą (analizuojamas temas nagrinėja dalyvaujant viešojo administravimo įstaigų ekspertams, 

akademikams, verslininkams ir NVO sektoriui), arba net taiko penkiagubos spiralės principą, kai prie 

keturgubos spiralės prisijungia ir piliečiai – tiesioginiai priemonių, kuriomis siekiama pagerinti gyvenimo 

mieste kokybę, naudos gavėjai. Centras koordinuoja sudėtingus dalyvaujamojo valdymo tinklus ir jiems 

vadovauja. 

Šio bandomojo projekto stiprioji pusė – juo siekiama padidinti piliečių aktyvų dalyvavimą vietos valdžios 

institucijų veikloje ir pabrėžti jų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese svarbą. 

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: 

Technologijos paskirtis – palengvinti piliečių prieigą prie viešojo administravimo. Todėl turėtų būti 

patvirtinta politika, kuria siekiama finansuoti vietos inovacijų sprendimus, skirtus savivaldybėms. 

Finansavimas turėtų padėti miestams kurti prie vietos poreikių pritaikytus produktus, naudojant rinkoje 

esančius skaitmeninius sprendimus, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, virtualiąją realybę ir mašinų 

mokymosi priemones. Konkretus projekto rezultatas – įrodymas, kad mašinos teikia paslaugas piliečiams ir 

sudaro dvidešimt keturių valandų per parą ir septynių dienų per savaitę prieigą prie vietos administracijos 

viešųjų paslaugų. 

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

Pakeitimo projektas 295 
=== REGI/6261 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 29 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 29 
1.2.PPPA 

    1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Rezervas         

Iš viso      1 800 000 900 000 1 800 000 900 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai. Iš Adrijos ir Jonijos jūrų regiono universitetų, regionų, prekybos rūmų ir miestų 

iniciatyvos (iniciatyva „AI-NURECC“) rezultatų kilusi kita iniciatyva 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siūlomas projektas tęsiamas kaip parengiamieji veiksmai, parengti sėkmingai įgyvendinus bandomąjį 

projektą pavadinimu: Europos strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR) – iniciatyvų ir 

projektų, turinčių realios pridėtinės vertės visam regionui, kūrimas ir rengimas. 

Pasiūlytoje Adrijos ir Jonijos jūrų regiono universitetų, regionų, prekybos rūmų ir miestų iniciatyvoje 

(iniciatyva „AI-NURECC“) dalyvaus pagrindiniai Adrijos ir Jonijos jūrų regionų suinteresuotieji 

subjektai, kurie prisidėjo prie Europos Sąjungos strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 

įgyvendinimo, prie šios strategijos pagrindinių tikslų ir galimybių stiprinimo regioninio ir vietos lygmens, 

ir skatino tinkamai įgyvendinti jos veiksmų planą. 

Iniciatyvą „AI-NURECC“ koordinuoja Europos periferinių jūrų regionų konferencija (CPMR), o ją 

remia keturi šios srities partneriai: Adrijos ir Jonijos jūrų regiono forumas (AIE), Adrijos ir Jonijos 

miestų forumas (FAIC), Adrijos ir Jonijos prekybos rūmų forumas ir Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 

universitetų asociacija (UniAdrion). 

Dabartinės iniciatyvos „AI-NURECC“ trukmė – 18 mėnesių (ji baigsis 2018 m. rudenį), o atsižvelgiant į 

suinteresuotųjų šalių ir dalyvių atsiliepimus matyti, kad reikia antrą kartą imtis iniciatyvos, šį kartą 

ilgesnės. 

Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos trukmė galėtų būti 36 mėnesiai (2019 m. spalio 

mėn. – 2022 m. spalio mėn.). 

Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos veikla bus siekiama: 

remti regioninės ir vietos valdžios institucijas, priimančias EUSAIR pagrindinius tikslus ir galimybes, 

skatinant veiksmingą dalyvavimu ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą požiūrį; 

remti tvaraus turizmo vystymą pagrindinį dėmesį skiriant aštuonioms prioritetinėms Turizmo tvarumo 

grupės 4 veikloms, kaip nustatyta EUSAIR nacionalinių turizmo strategijų ataskaitoje dėl bendrų 

prioritetų ir veiksmų, susijusių su EUSAIR veiksmų plano IV ramsčiu „Tvarus turizmas“ remiant 

veiksmų įgyvendinimą ir bendradarbiaujant su Turizmo tvarumo grupės 4 nariais; 

skatinti privačiojo ir viešojo sektorių ir pilietinės visuomenės atstovus megzti daugialypius ryšius ir 

bendradarbiauti , siekiant: 

? remti ES, nacionalinės, regioninės ir vietos politikos koordinavimą, kad būtų plėtojama žiedinė 

ekonomika; 

? reaguoti į teritorinius iššūkius konkrečiose Adrijos ir Jonijos jūrų teritorijose (kalnuose, salose ir retai 

apgyvendintose vietovėse), EUSAIR susiejant su naująja teritorine darbotvarke ir teikiant paramą 

regionų lygmeniu vykdant konkrečius teritorinius uždavinius (esamos platformos, jaunuoliai regionuose, 

kuriuose kyla teritorinių problemų) ir siekiant užmegzti dialogą; 
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? didinti jaunimo, studentų ir valstybės tarnautojų, įskaitant gyvenančių vietovėse, kuriose kyla teritorinių 

problemų, įgūdžius ir žinias; 

? remti EUSAIR kelis ramsčius apimančias temas: „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“, „MVĮ plėtra“ ir 

„Gebėjimų stiprinimas“. Todėl EUSAIR veikla apima paramą verslumui, tarpvalstybinių branduolių ir 

skaitmeninių inovacijų centrų veiklai, taip pat, eant poreikiui, pagalbą skleidžiant ir stiprinant esamas 

pažangiosios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos (RIS3) platformas ir darbą su 

naujomis platformomis. 

sudaryti sąveikos su EUSAIR Turizmo tvarumo grupėmis galimybes; 

skatinti sąveiką su kitomis iniciatyvomis (WestMED, BLUEMED) ir (arba) kitomis makroregioninėmis 

strategijomis (ES strategija dėl Dunojaus regiono, ES strategija dėl Dunojaus regiono, ES strategija dėl 

Alpių regiono). 

Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos tikslinės grupės bus: 

regionų ir vietos valdžios specialistai; 

universitetai, profesinio mokymo įstaigos, studentai ir studentų asociacijos; 

jaunimas ir jauni bedarbiai; 

regioninės ir (arba) vietos plėtros agentūros; 

prekybos rūmai; 

mažosios ir vidutinės įmonės; 

kultūros ir kūrybos pramonė; 

privatūs investuotojai; 

salų, kaimų ir kalnuotų vietovių bendruomenės ir jų tinklai. 

Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusi kita iniciatyva imsis šių veiksmų: 

Iniciatyvos „AI-NURECC“ mokymo seminarų organizavimas, daugiausia dėmesio skiriant skirtingoms 

teminėms sritims ir kompleksiniams klausimams (tvariam turizmui, mėlynajam augimui, MVĮ plėtrai, 

moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir kt.); 

į strategiją įtrauktų RIS3, inovacijų vykdmas ir MVĮ plėtros klausimų sprendimas; 

Iniciatyvos „AI-NURECC“ stipendijų fondo įsteigimas (nemokamos 6 mėn. stažuotės novatoriškose 

Adrijos ir Jonijos jūrų regiono įmonėse); 

konkrečių tyrimų rengimas (pvz., kaip reaguoti į sunkumus, susijusius su Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 

tvaraus kruizų turizmo, jūrinių vakarų šilko kelių, rodiklių ir duomenų rinkinių apie EUSAIR nurodytas 

salas, ir kt. kūrimu). 

Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos teritorinė aprėptis bus: 

EUSAIR makroregionas; 

Jeigu įmanoma, veikla turėtų būti nukreipta į ir (arba) būti įgyvendinama Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 

teritorijose, kurioms kyla specifinių problemų (pvz., kalnų, salų ir retai apgyvendintose vietovėse). 

Atsižvelgiant į veiklą, kurią siekiama vykdyti pagal iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusią kitą iniciatyvą, 

įgyvendinant konkrečius veiksmus dalyvaus ne tik iniciatyvos „AI-NURECC“ partneriai, bet ir 

asocijuotieji partneriai. 

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: 

Atsižvelgiant į dabartinės „AI-NURECC“ iniciatyvos veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių ir dalyvių 

atsiliepimus matyti, kad reikalinga antra, platesnė ir įtraukesnė iniciatyva. Atsižvelgiant į veiklą, kurią 

siekiama vykdyti pagal iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusią kitą iniciatyvą, įgyvendinant konkrečius 

papildomus veiksmus dalyvaus ne tik iniciatyvos „AI-NURECC“ partneriai, bet ir asocijuotieji partneriai. 

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

Pakeitimo projektas 843 
=== S&D//7333 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 30 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 30 
1.2.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 — ES ir Lotynų Amerikos bendradarbiavimas teritorinio vystymosi ir inovacijų 

srityje regionų lygmeniu  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiais veiksmais bus skatinamas bendradarbiavimas su Lotynų Amerikos ir Karibų šalimis bei 

regioninėmis organizacijomis inovacijų srityje regionų lygmeniu ir tarpvalstybinio vystymosi strategijos 

srityje. 

Jie paremti patirtimi, įgyta įgyvendinant ES sanglaudos politiką, ir ankstesnėmis pažangios specializacijos 

ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvomis. Parengus sutartą ketinimų protokolą, atėjo laikas 

pradėti bendradarbiavimo programą. Pagrindinis šių veiksmų tikslas – teikti mokymus nacionaliniams, 

regioniniams ir vietos subjektams; skatinti ES ir Lotynų Amerikos šalių bei regionų dialogą; skatinti 

verslo, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės bendruomenių mainus. Šie veiksmai padėtų plėtoti 

organizacinius ir administracinius gebėjimus šalyse partnerėse, siekiant skatinti ekonomikos pokyčius ir 

įvairinimą mažiau išsivysčiusiuose ir pasienio regionuose. 

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: 

Šiais veiksmais padedama stiprinti ES ir Lotynų Amerikos partnerių ryšius ir bendradarbiavimą ir skatinti 
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darnų teritorinį vystymąsi ir socialinę bei ekonominę sanglaudą, pažangiąją specializaciją ir inovacijas 

regionų lygmeniu, taip pat stiprinti regioninės integracijos procesus. Jie padės įgyvendinti naująją ES ir 

Lotynų Amerikos strategiją. 

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

Pakeitimo projektas 296 
=== REGI/6262 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 30 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    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: 

Parengiamieji veiksmai. Pažangusis vietos administravimas naudojantis daiktų interneto, dirbtinio 

intelekto, virtualiosios realybės ir mašinų mokymosi priemonėmis, siekiant priartėti prie piliečių ir 

aktyviau su jais bendrauti 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centras (CIIC) yra socialinių inovacijų, ryšių, mokslinių tyrimų ir 

reklamos priemonė, taip pat vieta, kurioje piliečiai, visuomenė ir įvairių sričių specialistai gali susipažinti 

su informacija ir ją aptarti. CIIC taip pat siekia tapti nuolatine laboratorija, kurioje būtų rengiamos ir 

išbandomos įvairios miesto veikėjų bendradarbiavimo formos, siekiant skatinti aktyvų dalyvavimą ir remti 

diskusijas apie miestų inovacijų projektus. Centras vadovauja analizės procesams ir rengia bendruomenei 

skirtus bandomuosius projektus, siekia spręsti neatidėliotinas miesto problemas ir planuoja būsimus 

projektus, kad galėtų nustatyti papildomas funkcijas, susijusias su dabartiniais miesto pokyčiais. Viena iš 

Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centro ypatybių – jis organizacijos veikloje veiksmingai rengia Europos 

Komisijos rekomenduojamus atvirus susitikimus ir taiko naujus metodus, vadinamąjį keturgubos spiralės 

principą (analizuojamas temas nagrinėja dalyvaujant viešojo administravimo įstaigų ekspertams, 

akademikams, verslininkams ir NVO sektoriui), arba net taiko penkiagubos spiralės principą, kai prie 

keturgubos spiralės prisijungia ir piliečiai – tiesioginiai priemonių, kuriomis siekiama pagerinti gyvenimo 

mieste kokybę, naudos gavėjai. Centras koordinuoja sudėtingus dalyvaujamojo valdymo tinklus ir jiems 

vadovauja. 

Šio bandomojo projekto stiprioji pusė – juo siekiama padidinti piliečių aktyvų dalyvavimą vietos valdžios 

institucijų veikloje ir pabrėžti jų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese svarbą. 

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: 

Technologijos paskirtis – palengvinti piliečių prieigą prie viešojo administravimo. Todėl turėtų būti 

patvirtinta politika, kuria siekiama finansuoti savivaldybių teikiamas vietos inovacijų sprendimus. 
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Finansavimas turėtų padėti miestams kurti prie vietos poreikių pritaikytus produktus, naudojant rinkoje 

esančius skaitmeninius sprendimus, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, virtualiąją realybę ir mašinų 

mokymosi priemones. Konkretus projekto rezultatas – įrodymas, kad mašinos teikia paslaugas piliečiams ir 

sudaro dvidešimt keturių valandų per parą ir septynių dienų per savaitę prieigą prie vietos administracijos 

viešųjų paslaugų. 

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

Pakeitimo projektas 841 
=== S&D//7331 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 30 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 30 
1.2.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Atsparumo klimato kaitai gebėjimų stiprinimas vykdant sanglaudos politiką 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Tikimasi, kad sanglaudos politika labiau nei bet kada prisidės prie klimato apsaugos, todėl ES Komisija 

pasiūlė kitą finansavimo laikotarpį, kuris prasidės 2021 m., skirti lėšų siekiant užtikrinti infrastruktūros 

projektų atsparumą klimato kaitai. Nors vertinant didelio masto projektus jau būdavo atsižvelgiama į 

klimato vertinimą, atsparumo klimato kaitai aspektą būtina integruoti taikant integruotą ir tikslinį 

požiūrį, taip pat reikia, kad sanglaudos politiką įgyvendinantys subjektai, visų pirma valdymo institucijos 

ir stebėsenos komitetai (įskaitant visus susijusius partnerius), turėtų specialių žinių ir gebėjimų. Siekiant 

išvengti, kad atsparumas klimato kaitai būtų vertinamas tik formaliai, jis turėtų būti užtikrinamas 

atsižvelgiant į ilgalaikius struktūrinius pokyčius ir mūsų ekonomikos pertvarką. Todėl būtina didinti 

atitinkamų dalyvių gebėjimus ir žinias, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų veiksmingai 

įgyvendinamas nuo būsimo finansavimo laikotarpio pradžios. 

Bandomojo projekto tikslas – stiprinti valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų gebėjimus atsparumo 

klimato kaitai srityje. Be to, bus didinamas informuotumas apie būtinybę priimti su klimatu susijusius 

planavimo ir investavimo sprendimus ir prisidedama prie sanglaudos politikos finansavimo įtraukimo į 

ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo būdus ir nacionalinių energetikos ir klimato 

srities veiksmų planų įgyvendinimą. Ilgainiui šį projektą būtų galima išplėtoti į priemonę, kuri atitiktų 

finansavimo poreikius, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos ir galimus asignavimus iš ES 

išteklių. Bandomasis projektas taip pat gali būti naudojamas siekiant viešinti sanglaudos politikos indėlį į 

klimato apsaugą. 

Siūloma vykdyti šiuos veiksmus: 

— suburti atitinkamų subjektų iš valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų, kurie jau turi klimato 

apsaugos priemonių įgyvendinimo patirties arba artimiausioje ateityje nagrinės atsparumo klimato kaitai 

klausimus, taip pat energetikos ir klimato apsaugos institucijų (dalyvių) grupę. Reikėtų išnaudoti Europos 

Komisijos jau turimas priemones ir tinklus mokymo renginiams, skirtiems nacionalinėms ir regionų 

valdžios institucijoms, atsakingoms už struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo valdymą, organizuoti; 

– organizuoti dalyvavimo procesą (pvz., rengiant praktinius seminarus), jei įmanoma, bendradarbiaujant 
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su atitinkamais akademinės bendruomenės ir konsultavimo ekspertais, siekiant išbandyti atsparumo 

klimato kaitai mechanizmą (pvz., jį pasiūlys ES Komisija), taip pat sukaupti patirties ir pasimokyti, 

atsižvelgiant į jo taikymą, veiksmingumą ir galbūt tobulintinas sritis; 

– kapitalizuoti procesą, jo rezultatų sklaidą, įskaitant pasiūlyti mechanizmus, kurie didintų visų susijusių 

subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant sanglaudos politikos infrastruktūros projektus, gebėjimus; 

– pateikti politikos rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų 

veiksminga sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonė (pvz., parengiant kovos su klimato kaita mokymo 

internetu priemonę). 

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: 

Kova su klimato kaita yra vienas didžiausių ES prioritetų, todėl reikia imtis veiksmų visose srityse. Be 

įpareigojimų, numatytų pagal teisės aktus, klimato apsauga turi būti nustatyta kaip horizontalusis principas, į 

kurį turi būti atsižvelgiama bet kuriuo Sąjungos sprendimų priėmimo momentu ir kuris būtų grindžiamas 

atsparumo klimato kaitai mechanizmu. Siekiant jį veiksmingai įgyvendinti turi būti padidinti atitinkamų 

dalyvių pajėgumai. 

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

Pakeitimo projektas 297 
=== REGI/6263 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 13 03 77 31 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 03 77 31 
1.2.PPPA 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

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

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR): iniciatyvų ir 

projektų, kuriais remiamas daugiapakopis valdymas ir partnerystės, teikiančios pridėtinę vertę regionui, 

kūrimas ir rengimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas yra organizuoti arba plėtoti: 

veiksmingą daugiapakopį valdymą, kad būtų siekiama ES strategijoje dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 

(EUSAIR) išdėstytų tikslų; 

svarbiausių EUSAIR įgyvendinančių subjektų pajėgumų stiprinimą, kaip veiksmingo EUSAIR veiksmų 

plano įgyvendinimo prielaidą; 

iniciatyvų ir projektų, kuriems būdinga tikra makroregioninė vertė, kūrimą ir rengimą bei faktinį 
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įgyvendinimą; 

informuotumo didinimo iniciatyvos, NVO ir vietos bei regionų valdžios institucijų partnerysčių rėmimas, 

kultūros renginiai, mokymo programos ir (arba) seminarai piliečiams, ypač regiono jaunimui, siekiant 

sukurti atsakomybę EUSAIR atžvilgiu, pabrėžiant bendrą regiono tapatybę ir skatinant partnerystę bei 

tinklų kūrimą visame regione. Pagal šias programas ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pilietiniam 

ugdymui, tarptautiniam verslumui, galimybėms organizuoti kultūros renginius, geriems kaimyniniams 

santykiams ir pagalbai skatinant veiksmingą šalių, kuriuos kandidatuoja arba galimai kandidatuoja tapti 

ES narėmis, integraciją į ES; 

remti regionams, miestams, prekybos rūmams, universitetams, uostų vadovybei atstovaujančias 

tarptautines asociacijas ir kitas asociacijas, kurios siekia toliau gerinti strategijos įgyvendinimą. 

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: 

Regionas atlieka esminį vaidmenį stiprinant Europos geografinį tęstinumą. 

ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono turėtų būti įgyvendinama panaudojant visus turimus Europos 

Sąjungos, jos valstybių narių ir kitų pakrantės šalių, tarptautinių finansų įstaigų ir privataus kapitalo 

finansavimo išteklius. Suinteresuotųjų šalių vietos ir regionų lygmeniu ir NVO partnerystė yra būtina 

sėkmingo strategijos įgyvendinimo sąlyga. 

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

Pakeitimo projektas 698 
=== R-E//7433 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 04 61 01 punktas — Sanglaudos fondas — Techninė pagalba veiklai 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Rezervas         

Iš viso  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas pasirengimo, stebėsenos, techninės .......... numatyta to reglamento 58 ir 118 

straipsniuose, remti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Visų pirma jis gali būti naudojamas Komisijos pareigūnų delegavimui atitinkamose valstybėse narėse 

finansuoti. 

Pagrindimas: 

– Techninės pagalbos padidinimas paskutiniais dabartinės DFP metais padės parengti 2021–2027 m. 
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programas ir išvengti nereikalingo delsimo, kaip buvo prasidėjus 2014–2020 m. laikotarpiui, nes dėl tokio 

delsimo kai kuriose sanglaudos šalyse būta dramatiškų pasekmių. 

– 2019 m. kovo mėn. Biudžeto kontrolės komiteto prašymu atliktame sanglaudos politikos veiksmingumo 

tyrime pabrėžiama, kad techninė pagalba iš tiesų yra labai svarbi regionams, kuriuose institucinė kokybė yra 

prastesnė. 

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

Pakeitimo projektas 750 
=== S&D//7233 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 04 61 01 punktas — Sanglaudos fondas — Techninė pagalba veiklai 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 04 61 01 
1.2.31 

24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Rezervas         

Iš viso  24 656 318 22 814 696 24 656 318 22 814 696 2 465 631 2 281 469 27 121 949 25 096 165 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Šis asignavimas skirtas pasirengimo, stebėsenos, techninės .......... numatyta to reglamento 58 ir 118 

straipsniuose, remti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Visų pirma jis gali būti naudojamas Komisijos pareigūnų delegavimui atitinkamose valstybėse narėse 

finansuoti. 

Pagrindimas: 

– Techninės pagalbos padidinimas paskutiniais dabartinės DFP metais padės parengti 2021–2027 m. 

programas ir išvengti nereikalingo delsimo, kaip prasidėjus 2014–2020 m. laikotarpiui, nes dėl jo kai kuriose 

sanglaudos šalyse būta dramatiškų pasekmių. – 2019 m. kovo mėn. Biudžeto kontrolės komiteto prašymu 

atliktame sanglaudos politikos veiksmingumo tyrime pabrėžiama, kad techninė pagalba iš tiesų yra labai 

svarbi regionams, kuriuose institucinė kokybė yra prastesnė. 

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

Pakeitimo projektas 1000 
=== GUE//8125 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 

(ESF, ERPF ir SF) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 
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Pagrindimas: 

Nepritariame struktūrinių reformų programai, nes ji yra griežto taupymo priemonė, kuri, kaip paaiškėjo, 

Europoje nepasiteisino. Be to, ši programa kelia grėsmę lėšoms, skiriamoms pagrindinėms Europos 

solidarumo programoms, pavyzdžiui, ESF arba ERPF, o tai yra neleistina. 

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

Pakeitimo projektas 560 
=== I-D//7723 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 

(ESF, ERPF ir SF) 

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 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 -49 569 145 -33 700 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas struktūrinių reformų rėmimo programos įgyvendinimo išlaidoms padengti, siekiant 

padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines 

reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius 

uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo 

sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, 

konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, sustiprinti 

socialinę įtrauktį ir indėlį į tikrąją konvergenciją Sąjungoje, kad, be kita ko, būtų galima pasirengti narystei 

euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą. 

Šia pagalba visų pirma bus siekiama:  

– padėti nacionalinėms institucijoms rengti reformas atsižvelgiant į prioritetus, pradines sąlygas ir 

numatomą socialinį ekonominį poveikį,  

– remti nacionalines institucijas stiprinant jų gebėjimus formuoti, plėtoti ir įgyvendinti reformų politiką bei 

strategijas ir užtikrinti integruotą požiūrį, kad skirtingų sektorių tikslai ir priemonės derėtų tarpusavyje, 

– remti nacionalinių institucijų pastangas parengti ir įgyvendinti reikiamas procedūras ir metodikas 

atsižvelgiant į kitų šalių gerąją praktiką ir patirtį, įgytą ieškant sprendimų panašiose situacijose, ir 

– padėti nacionalinėms institucijoms didinti žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumą ir efektyvumą, 

prireikus nubrėžiant aiškias atsakomybės ribas ir užtikrinant profesinių žinių ir įgūdžių gilinimą. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 

struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 

ir (ES) Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1). 

Pagrindimas: 

Negalime remti jokios iniciatyvos, kuria suverenioms valstybėms primetamos struktūrinės reformos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 415 
=== ECON/6101 === 

Pateikė Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 

(ESF, ERPF ir SF) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezervas         

Iš viso  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 274 
=== EMPL/5677 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 

(ESF, ERPF ir SF) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezervas         

Iš viso  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 298 
=== REGI/6264 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 

(ESF, ERPF ir SF) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 08 01 
1.2.31 

74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 

Rezervas         

Iš viso  74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855  74 793 000 33 700 000 
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Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 281 
=== EMPL/5696 === 

Pateikė Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

EMPL/5696 = Kompromisinis pakeitimas 

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

SECTION III — COMMISSION 

32 02 77 15 punktas — Bandomasis projektas – Merų paktas kaip kovos su energijos nepritekliumi 

priemonė 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 15 
1.2.PPPA 

p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000  2 000 000 1 050 000 

Pagrindimas: 

Energijos nepriteklius – tai Europos masto problema, kuri, jei nebus sprendžiama, gali padidėti esant 

dabartinei ekonomikos padėčiai. Kyla rizika, kad kai kurie ES vartotojai negalės dalyvauti šiuo metu jau 

vykstančioje energetikos pertvarkoje ir neturės galimybių pasinaudoti integruotos ir į vartotojus orientuotos 

vidaus energijos rinkos privalumais. Šis projektas padės pagerinti Europos Sąjungos piliečių, patiriančių 

energijos nepriteklių, gyvenimo sąlygas, įgyvendinti energetikos sąjungos tikslus ir sumažinti suvartojamą 

energijos kiekį. Tai yra šiuo metu Komisijos vykdomas A kategorijos bandomasis projektas (šis pasiūlymas 

gali būti įgyvendinamas taip, kaip buvo siūloma). 

Kompromisinis pakeitimas EMPL/5679 

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

Pakeitimo projektas 811 
=== S&D//7301 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Rezervas         

Iš viso      20 000 000 21 250 000 20 000 000 21 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Visapusiškos paramos persitvarkantiems anglies ir daug anglies dioksido 

išmetantiems regionams nustatymas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Po dalies: 
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Šis asignavimas skirtas praėjusių metų su parengiamaisiais veiksmais susijusiems įsipareigojimams 

padengti. 

Iš dalies pakeista: 

Sąjungos atsigavimas po ekonominės krizės ir veiksmingas jos pagrindinių tvaraus ekonomikos augimo, 

aukštos kokybės darbo vietų ir konkurencingumo pasaulyje tikslų įgyvendinimas, be kita ko, vykdant 

tvarią Sąjungos ekonomikos reindustrializaciją ir modernizaciją, turi būti pagrįstas ilgalaikiu tvarumu 

aplinkos apsaugos, ekonominiu ir socialiniu atžvilgiu. Atsižvelgiant į plataus užmojo Sąjungos klimato 

srities įsipareigojimus ir teisingą perėjimą prie neutralaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio 

ekonomikos iki 2050 m., kaip numatyta Europos Komisijos komunikate „Švari mūsų visų planeta. 

Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos 

ateities vizija“ (COM(2018)0773) ir Europos Parlamento rezoliucijoje „Klimato kaita. Europos strateginė 

ilgalaikė vizija siekiant klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio klimatui 

ekonomikos pagal Paryžiaus susitarimą“ (2019/2582 (RSP), mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikai, paremtai žiedinės ekonomikos modeliu, jos anglies ir daug anglies dioksido išmetantiems 

regionams, kuriuose didelė dalis darbuotojų dirba nuo iškastinio kuro priklausomuose sektoriuose, 

reikalinga tikslinė parama siekiant veiksmingai prisidėti prie šių strateginių pokyčių. 

Remiantis Eurostato duomenimis, vien akmens ir rusvųjų anglių kasybos sektoriuje šiuo metu yra 

daugiau kaip 300 000 tiesioginių darbo vietų Sąjungoje. Daugiausia jų yra nedaugelyje regionų, kur jų 

poveikis vietos ekonomikai ir socialinei sanglaudai yra lemiamas. Atsižvelgiant į uždavinius, kuriuos kelia 

technologinė pažanga, pasaulinę konkurenciją ir reiklią, bet kartu reikalingą aplinkos ir kovos su klimato 

kaita politiką, tų regionų gebėjimas prisidėti prie teisingo Sąjungos perėjimo prie mažo anglies dioksido 

kiekio bei žiedinės ekonomikos ir gauti su ja susijusios naudos ypač daug lemia bendrą Sąjungos sėkmę. 

Be to, pertvarka turi būti socialiniu požiūriu teisinga ir grindžiama aktyviu susijusių bendruomenių ir 

darbuotojų įsitraukimu ar dalyvavimu siekiant ne tik kurti tvarias ir kokybiškas darbo vietas 

atitinkamuose regionuose, pavyzdžiui, rengiant kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas, bet ir 

apskritai užtikrinti didesnę gerovę. Tai leistų regionų gyventojams tapti naudos gavėjais ir užtikrinti, kad 

šiuo metu pertvarkant Europos Sąjungą niekas neliktų nuošalyje. Toks visos visuomenės dalyvavimas 

užtikrintų Sąjungai didesnį visuomenės pritarimą. Tai pripažino Komisija, kuri savo komunikate „Švari 

energija visiems europiečiams“ įsipareigojo išnagrinėti, „kaip geriau prisidėti prie pertvarkos anglies ir 

daug anglies dioksido išmetančiuose regionuose“. 

Minėtų parengiamųjų veiksmų tąsa padės užtikrinti šių paramos veiksmų veiksmingumą, jų ilgalaikį 

tvarumą ir galiausiai sėkmingą visos Sąjungos ir jos visuomenės pertvarką ir jos pirmavimą pasaulyje, 

vykdant aktyvesnį darbą ir sukuriant platformą, kuri turėtų sudaryti sąlygas Komisijai: 

Įrašyti šį tekstą: 

— nustatyti Sąjungos persitvarkančių anglies ir daug anglies dioksido išmetančių regionų galimybes 

atsižvelgiant į teisingą pertvarkos strategiją, kad iki 2050 m. būtų galima užtikrinti anglies dioksido 

poveikio klimatui neutralizavimą, išlaikyti tvarias aukštos kokybės darbo vietas savo darbuotojams, tvarų 

ekonomikos augimą ir didesnę bendruomenių gerovę, 

— užtikrinti, kad platformos sekretoriato dėmesys būtų sutelktas į: 

a) galimų Sąjungos politikos ir (arba) programų sinergijos sričių nustatymą siekiant užtikrinti 

veiksmingiausią finansinę ir politinę paramą po 2020 m.; 

b) glaudų bendradarbiavimą su įvairiais susijusiais generaliniais direktoratais taikant įvairius sektorius 

apimantį požiūrį šiuo klausimu; 

c) pagalbą regionams (centrinėms ir vietos valdžios institucijoms), rengiantiems tvarios pertvarkos 

strategijas, suteikiant daugiau tikslinių priemonių, skirtų regionų vidaus mainams geriausios praktikos 

pavyzdžiais, įskaitant išsamius veiksmų planus, skirtus mažataršės reindustrializacijos ir perkvalifikavimo 

bei kvalifikacijos kėlimo reikmėms; 

— pakeisti esamų suinteresuotųjų subjektų forumų, įskaitant socialinį dialogą ir dialogą su pilietine 
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visuomene apskritai, kryptį ir orientuotis į keitimąsi informacija apie teisingos pertvarkos ir ekonominių 

strategijų rengimą, 

— nustatyti ir padėti įveikti vietos kliūtis, pavyzdžiui, regionų nepajėgumą sėkmingai teikti paraišką dėl 

ES finansavimo, ir supaprastinti paramą naujoms tvarioms technologijoms ir ekologiškų inovacijų plėtrai 

bei diegimui atsižvelgiant į siekį iki 2050 m. sukurti neutralizuoto ŠESD poveikio ekonomiką, 

— teikti papildomą finansinę paramą be lėšų pagal esamas finansavimo schemas, neperkeliant lėšų iš 

kitų programų, siekiant, kad labiausiai paveiktuose regionuose ir bendruomenėse būtų parengti 

regioniniai ir (arba) vietos lygmens teisingos pertvarkos, siekiant anglies dioksido poveikio neutralizavimo 

iki 2050 m., planai. Papildomu finansavimu taip pat turėtų būti remiami esami arba būsimi 

teritoriniai/bendruomenės projektai, pagrįsti pertvarkos paveiktų darbuotojų ir bendruomenių 

dalyvavimu, kuris būtų užtikrinamas pasinaudojant konsultacijomis ir suteikiant daugiau galių. 

Išbraukti šį tekstą: 

– nustatyti persitvarkančius Sąjungos anglies ir daug anglies dioksido išmetančius pereinamojo regionus 

ir jų pažangiąsias specializacijas, 

– parengti konkretų praktinių priemonių rinkinį, kuriame turi būti nurodyta: a) geriausios praktikos 

pavyzdžiai; b) esamos paramos priemonės, nustatančios geriausią sinergiją; c) keitimasis informacija su 

regionais ir tarp jų, 

– sukurti suinteresuotųjų subjektų forumų ir teikti priemonių tarpregioniniams mainams vykdyti, 

įskaitant išsamias veiksmų gaires dėl mažataršės reindustrializacijos ir perkvalifikavimo poreikių, 

– nustatyti vietos kliūtis ir supaprastinti paramos teikimą naujoms technologijoms ir švarių anglių 

inovacijoms plėtoti ir taikyti, įskaitant anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, anglies dioksido 

surinkimą ir naudojimą ir akmens anglių dujinimą, 

– sudaryti geriausios praktikos pavyzdžių ir veiklos gairių rinkinį, o vėliau ir praktinių priemonių rinkinį, 

skirtą trečiųjų valstybių persitvarkantiems anglies ir daug anglies dioksido išmetantiems regionams, 

siekiant įgyvendinti gebėjimų stiprinimo priemones pagal Paryžiaus susitarimą, 

– sukurti bendrą įvairių generalinių direktoratų grupę, kuri siektų a) nustatyti galimos Sąjungos politikos 

ir (arba) programų sinergijos sritis siekiant užtikrinti veiksmingiausią finansinę ir politinę paramą po 

2020 m.; b) padėti regionams (centrinės ir (arba) vietos valdžios institucijoms) kurti tvarias perėjimo 

strategijas. 

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: 

Šie parengiamieji veiksmai yra dabartinių parengiamųjų veiksmų išplėtimas, kaip patvirtinta 2019 m. 

biudžete, su nedideliais pakeitimais. Regionuose, kurie labai priklauso nuo anglių ir kuriuose išmetama daug 

anglies dioksido, reikalinga tvari pertvarka, kad ES galėtų pasiekti savo klimato tikslus. Labai svarbu, kad ši 

pertvarka būtų ne tik remiama ekonomiškai, bet ir socialiniu požiūriu, siekiant užtikrinti, kad ji būtų teisinga 

ir kad niekas neliktų nuošalyje. Todėl būtina ES parama šiam perėjimui užtikrinti ir išlaikyti bei kurti tvarias 

ir aukštos kokybės darbo vietas. 

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

Pakeitimo projektas 299 
=== REGI/6265 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 16 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai. Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių kaimų bendradarbiavimo klimato 

politikos srityje stiprinimas kuriant kaimo tapatybę remiantis merų paktu 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šie parengiamieji veiksmai yra unikalūs, nes imantis veiksmų klimato kaitos srityje kaimams ir kaimo 

vietovėms skiriamas pirmaujantis vaidmuo remiantis nauju visuotiniu merų paktu. Vykdant šiuos 

veiksmus, ES kaimų ir kaimo vietovių valdžios institucijos visame pasaulyje, turinčios daugiau žinių apie 

klimato kaitos iššūkius kaimų teritorijose ir paraginusios sudaryti plataus užmojo pasaulinį susitarimą dėl 

veiksmų klimato kaitos srityje, suvienys jėgas ir imsis pirmaujančio vaidmens siekiant tikslo pereiti prie 

nulinio išmetamųjų teršalų kiekio iki 2050 m. 

Vykdant šiuos veiksmus, ES kaimai glaudžiai bendradarbiaus tarpusavyje ir su ES nepriklausančiais 

kaimais stiprindami bendrus gebėjimus ir konkrečiai dalydamiesi patirtimi, perduodami žinias ir praktinę 

patirtį, susijusią su tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, keisdamiesi geriausiais 

pavyzdžiais klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje, dalydamiesi žiniomis apie ES 

naujoviškas finansines priemones, kuriomis remiamos investicijos į tvarią energetiką. 

Vykdant šiuos veiksmus, bus analizuojama turima geroji patirtis, susijusi su kaimuose ir kaimo vietovėse 

vykdytu tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, ir kuriamos novatoriškos integruotos 

kaimų strategijos, kuriose būtų tinkamai sprendžiami prieigos prie energijos, energijos nepritekliaus, 

klimato kaitos švelninimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, taip pat kaimų teritorijų 

prisitaikymo prie klimato kaitos klausimai. 

Šios strategijos bus suderintos su strategija „Švari mūsų visų planeta“, dokumentų rinkiniu „Švari 

energija visiems europiečiams“, taip pat su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir iniciatyvos 

„Tvari energija visiems“ tikslais. 

Be to, bus nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaidrios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 

patikros nuostatos vadovaujantis JT bendrosios klimato kaitos konvencijos reikalavimais. 

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: 

Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES strategijose ir teisės aktų pasiūlymuose būtų pakankamai 

atsižvelgiama į Europos kaimų ir kaimo vietovių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinius. 

Siūlomais veiksmais ES kaimai ir kaimo vietovės galėtų labai prisidėti siekiant nulinio išmetamųjų teršalų 

kiekio iki 2020 m. Pagal Pasaulinio merų pakto iniciatyvą kaimo vietovės gali eksportuoti šias žinias kaimo 
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vietovėms už ES ribų ir su jomis keistis geriausia patirtimi, siekiant sustiprinti ES lyderystę kovos su klimato 

kaita srityje. 

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

Pakeitimo projektas 1026 
=== GUE//8160 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 16 
1.2.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 biudžeto eilutė: Jungtinio energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų centro sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bus išnagrinėti Jungtinio energetikos pertvarkos mokslinių tyrimų centro steigimo, veiklos ir finansavimo 

būdai ir priemonės. Šis centras vykdys Komisijos jam skirtas perėjimo prie kitokio energijos vartojimo 

modelio mokslinių tyrimų programas. Centre bus įsteigtos akademijos, kuriose vyks specialistų mokymas, 

visų pirma branduolinių jėgainių eksploatacijos nutraukimo ir branduolinių atliekų perdirbimo srityse. 

Šis centras galėtų būti finansuojamas panaudojant lėšas, atsilaisvinusias dėl ITER ir Euratomo 

finansavimo nutraukimo. 

Pagrindimas: 

Siūlomas centras, plėtodamas mokslinius tyrimus ir technologijų sklaidą, turi pasiekti atsinaujinančiosios 

energijos srityje tai, ką Euratomas nusibrėžęs pasiekti branduolinės energijos srityje. Branduolinė energija 

yra tik pusės valstybių narių energijos pasirinkimas, o atsinaujinančiųjų išteklių energijos vystymas – visų 

bendras siekis, taigi tai suteikia šiam centrui didesnį nei Euratomo legitimumą. 

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

Pakeitimo projektas 110 
=== ITRE/5176 === 

Pateikė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 16 
1.2.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 – Energetikos bendruomenių duomenų saugykla. Energetikos bendruomenių 

stebėsena ir rėmimas ES 

Pastabos: 
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Įrašyti šį tekstą: 

Nuostatos dėl vartotojų įgalėjimo RED II direktyvoje ir Elektros energijos direktyvoje yra vienos 

novatoriškiausių Švarios energijos dokumentų rinkinio nuostatų. Jomis valstybės narės įpareigojamos 

patvirtinti energetikos bendruomenėms skirtas sistemas. Vidaus rinkos direktyvoje numatyta elektros 

energijos rinkose sudaryti vienodas sąlygas piliečių energetikos bendruomenėms, o Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyvoje reikalaujama, kad būtų užtikrintos vienodos veiklos sąlygos ir paskatos 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos bendruomenėms, veikiančioms visose atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos srityse. Nors kai kuriose valstybėse narėse jau esama energetikos bendruomenių, kitose jos yra 

naujovė. 

Duomenų saugykla turėtų atlikti dvi pagrindines funkcijas: i) energetikos bendruomenių ES stebėsena ir 

duomenų apie jas rinkimas ir ii) technologinių ir administracinių sprendimų modelių teikimas 

bendruomenėms.  

Viena vertus, duomenų saugykloje surinkti duomenys būtų labai svarbus informacijos šaltinis Europos 

Sąjungos institucijoms ir nacionalinėms bei vietos valdžios institucijoms. Šie duomenys būtų pritaikyti 

esamos ir būsimos politikos sistemoje. Kitaip tariant, jie palengvintų teisės aktų įgyvendinimą arba 

prireikus jų peržiūros arba tobulinimo procesą. 

Kita vertus, duomenų saugykla galėtų būti puikus žinių šaltinis piliečiams ir jų asociacijoms, norintiems 

steigti savo energetikos bendruomenes, ypač tose valstybėse narėse, kurios iki šiol nesukūrė 

reglamentavimo sistemos ar geriausios praktikos. Geriausia praktika gali apimti: technologinius 

sprendimus, pvz., susijusius su dalijimusi elektros energija, blokų grandinės ir paskirstytojo registro 

technologijų naudojimu vykdant sandorius ir informacijos apie elektros energijos iš bendruomenei 

priklausančių šaltinių kilmę teikimu, dokumentaciją steigiant bendruomenę, pvz., asociacijų taisyklių 

modelius, susitarimų su STO pavyzdžius ir t. t. 

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: 

Energetikos bendruomenėms kyla daug iššūkių: būtina gerai suprasti, ką reiškia atsinaujinančių išteklių 

energijos bendruomenių ar piliečių energetikos bendruomenių, kolektyvinio pasigamintos elektros energijos 

vartojimo ar kartu veikiančių aktyviųjų vartotojų sąvokos; išspręsti praktinius klausimus dėl dalijimosi 

elektros energija be tiekėjo, už gamybos balansavimą ir prognozavimą atsakingo subjekto, klausimą, ar 

tradiciniai tiekėjai turi sutikti su savo klientų dalijimusi elektros energija. Nenustatyta jokios geriausios 

praktikos, o duomenų saugykla galėtų būti labai svarbus veiksnys, užtikrinantis tinkamą įgyvendinimą ir 

atkartojamumą. 

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

Pakeitimo projektas 819 
=== S&D//7309 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 17 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 17 1.2.PPPA     2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 
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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      2 000 000 1 500 000 2 000 000 1 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Salų mokymas, kaip rengti pasiūlymų dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

projektų konkursus 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio projekto tikslas – mokyti salų valdžios institucijas ir bendruomenes, kaip pačioms rengti atvirtus 

konkursus. Šie atviri konkursai rengiami siekiant, kad privačios švarios energijos įmonės galėtų 

konkurencingai juose dalyvauti, teikdamos pasiūlymus, ypač saulės, vėjo energijos, energijos kaupimo (ne 

tik baterijų) ir centralizuoto šilumos ir (arba) vėsumos teikimo srityse. 

Sparčiai mažėjančios energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių sąnaudos ir didėjantis švarios energijos 

tiekėjų skaičius reiškia, kad dabar ES salos turėtų pereiti prie švarios energijos, jeigu žinotų, kaip skelbti 

konkursus, vertinti pateiktas paraiškas, sudaryti sutartis ir stebėti jų vykdymą. Salose, kurių 

administraciniai biudžetai maži, šis procesas yra rizikingas dėl savo itin techninio, finansinio ir teisinio 

pobūdžio. Įgyvendinant šį projektą saloms turėtų būti standartiniai konkursų dokumentai, kurie bus 

tobulinami visu projekto įgyvendinimo etapu. Salų atstovai susitiks su atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

salose ekspertais ir aplankys įvairias Europos salų vietas, kuriose jau įgyvendinami pelningi švarios 

energijos projektai, jei yra galimybių, įgyvendinami būtent bendradarbiaujant su atsinaujinančiosios 

energijos bendruomenėmis, siekiant iš jų pasisemti tiesioginės patirties ir susipažinti su naujausiais lėšų, 

reikalingų per visą projekto, vykdomo salose, gyvavimo ciklą, numatymo būdais. Baigus įgyvendinti šį 

projektą, žinios, įgytos praktinio mokymo pamokose ir lankantis energijos gamybos vietose, bus 

apibendrintos ir pateikiamos nemokamai internete mokymo internetu kursų forma. 

Šis projektas yra grindžiamas priešinga logika nei įprasti ES projektai, nes savo esme jis nebus tik vienas 

sėkmingas pasiūlymas, pateiktas atsižvelgiant į Europos Komisijos atvirą konkursą, bet pagal jį salų 

gyventojai bus mokomi, kaip savarankiškai rengti atvirus pasiūlymų teikimo konkursus, per kuriuos 

gautų pasiūlymų, pagal kuriuos jie mokėtų sudaryti sutartis ir mokėtų valdyti tų sutarčių įgyvendinimą. 

Trumpai tariant, pagal šį projektą vadovaujamasi gerai žinomu posakiu „duok žmogui žuvį – jis turės 

maisto vieną dieną, išmokyk žmogų žvejoti – jis turės maisto visą gyvenimą“. 

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: 

Pagal daugelį ES energetikos projektų skiriama nepakankamas dėmesys konkursų skelbimo ypatybėms, ypač 

atsižvelgiant į naujausias technologijų ir teisinių paslaugų kainas. Sėkmingai įkūrus sekretoriatą ryšium su 

vykdoma iniciatyva „Švari ES salų energija“, 26 ES salos jau gauna paramą, kad sukurtų savo perėjimo prie 

švarios energijos strategijas. Vykdant šį projektą būtų siekiama užpildyti trūkstamą sąsają tarp esamų 

techninės pagalbos programų ir finansavimo programų, kaip antai Europos salų priemonė, teikiant salų 

valdžios institucijoms žinias apie tai, kai rengti atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektų pasiūlymų 

konkursus. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 827 
=== S&D//7317 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 18 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 18 
1.2.PPPA 

    4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių kaimų bendradarbiavimo klimato 

politikos srityje stiprinimas kuriant kaimo tapatybę remiantis merų paktu 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šie parengiamieji veiksmai yra unikalūs, nes imantis veiksmų klimato kaitos srityje kaimams ir kaimo 

vietovėms skiriamas pirmaujantis vaidmuo remiantis nauju visuotiniu merų paktu. Vykdant šiuos 

veiksmus, ES kaimų ir kaimo vietovių valdžios institucijos visame pasaulyje, turinčios daugiau žinių apie 

klimato kaitos iššūkius kaimų teritorijose ir paraginusios sudaryti plataus užmojo pasaulinį susitarimą dėl 

veiksmų klimato kaitos srityje, suvienys jėgas ir imsis pirmaujančio vaidmens siekiant tikslo – užtikrinti 

nulinį išmetamųjų teršalų kiekį iki 2050 m. 

Vykdant šiuos veiksmus, ES kaimai glaudžiai bendradarbiaus tarpusavyje ir su ES nepriklausančiais 

kaimais stiprindami bendrus gebėjimus ir konkrečiai dalydamiesi patirtimi, perduodami žinias ir praktinę 

patirtį, susijusią su tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, keisdamiesi geriausiais 

pavyzdžiais klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje, dalydamiesi žiniomis apie ES 

naujoviškas finansines priemones, kuriomis remiamos investicijos į tvarią energetiką. 

Vykdant šiuos veiksmus, bus analizuojama turima geroji patirtis, susijusi su kaimuose ir kaimo vietovėse 

vykdytu tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, ir kuriamos novatoriškos integruotos 

kaimų strategijos, kuriose būtų tinkamai sprendžiami prieigos prie energijos, energijos nepritekliaus, 

klimato kaitos švelninimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, taip pat kaimų teritorijų 

prisitaikymo prie klimato kaitos klausimai. 

Šios strategijos bus suderintos su strategija „Švari mūsų visų planeta“, dokumentų rinkiniu „Švari 

energija visiems europiečiams“, taip pat su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir iniciatyvos 

„Tvari energija visiems“ tikslais. 

Be to, bus nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaidrios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 

patikros nuostatos vadovaujantis JT bendrosios klimato kaitos konvencijos reikalavimais. 

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: 
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Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES strategijose ir teisės aktų pasiūlymuose būtų pakankamai 

atsižvelgiama į Europos kaimų ir kaimo vietovių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinius. 

Siūlomais veiksmais ES kaimai ir kaimo vietovės galėtų labai prisidėti siekiant nulinio išmetamųjų teršalų 

kiekio iki 2020 m. Pagal visuotinio merų pakto iniciatyvą kaimo vietovės gali eksportuoti šias žinias kaimo 

vietovėms už ES ribų ir su jomis keistis geriausia patirtimi, siekiant sustiprinti ES lyderystę kovos su klimato 

kaita srityje. 

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

Pakeitimo projektas 828 
=== S&D//7318 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 32 02 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

32 02 77 19 
1.2.PPPA 

    2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Rezervas         

Iš viso      2 000 000 1 050 000 2 000 000 1 050 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Merų paktas kaip kovos su energijos nepritekliumi priemonė 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas per bandomąjį projektą neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams 

padengti. 

Šiuo bandomuoju projektu bus mažinamas namų ūkių energijos suvartojimas ir visiems užtikrinama 

galimybė naudotis energija. Energijos nepriteklius – tai Europos masto problema, kuriai spręsti reikia 

holistinio požiūrio, pagrįsto bendromis ir tvirtomis pastangomis visais lygmenimis: vietos, regionų, 

nacionaliniu ir Sąjungos. Miesteliai, miestai ir regionai dažnai geriausiai gali iš anksto nustatyti, kuriems 

namų ūkiams gresia energijos nepriteklius, taigi efektyviausiai su juo kovoti. 

Baigiant įgyvendinti projektą, rezultatai apims: 

techninės paramos teikimą pažeidžiamiems namų ūkiams, siekiant mažinti suvartojamą energijos kiekį ir 

išlaidas, ir pagalbą siekiant gerinti jų būsto energinį naudingumą; 

veiksmus, kuriuos vykdant dalyvaus vyriausybiniai padaliniai, įskaitant visuomenės sveikatos, socialinių 

paslaugų, būsto ir aplinkos apsaugos tarnybas, siekiant imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų 

sprendžiamos įvairios energijos nepritekliaus problemos, nes šio nepritekliaus pasekmės yra visuomenės 

sveikatos problemos ir socialinis pažeidžiamumas ir jis dažnai yra susijęs su menko energinio 

naudingumo būstu, suvartojamo energijos kiekio mažinimas taip pat turi teigiamą poveikį kovai su 

klimato kaita; 

veiksmus, kuriais siekiama taupyti energiją vietos viešuosiuose objektuose, sukuriant fondą kovai su 

energetikos nepritekliumi visose savivaldybėse; 

veiksmus, kuriais siekiama vartotojams suteikti daugiau galimybių kalbant apie energijos vartojimo 

modelius. 

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: 

Energijos nepriteklius – tai Europos masto problema, kuri, jei nebus sprendžiama, gali paaštrėti esant 

dabartinei ekonomikos padėčiai. Kyla rizika, kad kai kurie ES vartotojai negalės dalyvauti šiuo metu jau 

vykstančioje energetikos pertvarkoje ir neturės galimybių pasinaudoti integruotos ir į vartotojus orientuotos 

vidaus energijos rinkos privalumais. Šis projektas padės pagerinti Europos Sąjungos piliečių, patiriančių 

energijos nepriteklių, gyvenimo sąlygas, įgyvendinti energetikos sąjungos tikslus ir sumažinti suvartojamą 

energijos kiekį. Tai yra šiuo metu Komisijos vykdomas A kategorijos bandomasis projektas (šis pasiūlymas 

gali būti įgyvendinamas taip, kaip buvo siūloma). 

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

Pakeitimo projektas 366 
=== AGRI/6020 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 06 99 punktas — Kitos alyvuogių aliejaus priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 06 99 
2.0.10 

100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Rezervas         

Iš viso  100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo sumažinti asignavimus, skirtus kitų priemonių alyvuogių aliejaus gamybai. Šiuo pakeitimu 

siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 369 
=== AGRI/6025 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 03 punktas — Gamintojų organizacijų veiklos išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Rezervas         

Iš viso  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo 14,6 mln. EUR sumažinti asignavimus gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių 

sektoriuje. Šiuo pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 745 
=== S&D//7228 === 
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Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 03 punktas — Gamintojų organizacijų veiklos išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 03 
2.0.10 

699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Rezervas         

Iš viso  699 000 000 699 000 000 643 200 000 643 200 000 65 800 000 65 800 000 709 000 000 709 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo 14,6 mln. EUR sumažinti asignavimus vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 

organizacijoms. Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti dabartinę (2019 m.) išlaidų sumą. 

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

Pakeitimo projektas 368 
=== AGRI/6024 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 11 punktas — Pagalba gamintojų grupių preliminariam pripažinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo 14,6 mln. EUR sumažinti asignavimus gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių 

sektoriuje. Šiuo pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 744 
=== S&D//7227 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 11 punktas — Pagalba gamintojų grupių preliminariam pripažinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 11 
2.0.10 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo 14,6 mln. EUR sumažinti asignavimus vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 

organizacijoms. Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti dabartinę (2019 m.) išlaidų sumą. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 367 
=== AGRI/6023 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 12 punktas — Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 12 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 100 000 100 000 100 000 100 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo 14,6 mln. EUR sumažinti asignavimus gamintojų organizacijoms vaisių ir daržovių 

sektoriuje. Šiuo pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 379 
=== AGRI/6042 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 08 99 punktas — Kitos vaisių ir daržovių priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 08 99 
2.0.10 

500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Rezervas         

Iš viso  500 000 500 000 500 000 500 000 49 500 000 49 500 000 50 000 000 50 000 000 

Pagrindimas: 

Šios sumos turi būti skirtos priemonėms, kurių gali būti imamasi, jeigu JK išstojus iš Europos Sąjungos 

sutriktų rinkos veikimas ir tai galėtų padidinti dabartinį Rusijos boikoto poveikį sektoriui. 

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

Pakeitimo projektas 373 
=== AGRI/6032 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 10 02 punktas — Skatinimo priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 

Rezervas         

Iš viso  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 300 000  101 200 000 74 893 192 
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Pagrindimas: 

Siūlome padidinti įsipareigojimus, kad būtų skatinama gaminti kokybiškus produktus. 

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

Pakeitimo projektas 1077 
=== GUE//8241 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 10 02 punktas — Skatinimo priemonės — Tiesioginės Sąjungos išmokos 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 10 02 
2.0.10 

100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Rezervas         

Iš viso  100 900 000 74 893 192 100 900 000 74 893 192 200 000 5 106 808 101 100 000 80 000 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Šis asignavimas skirtas finansuoti skatinimo veiksmams, .......... 3/2008 ir (ES) Nr. 1144/2014 nuostatas 

įgyvendinti. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal konkrečias žemės ūkiui skirtas programas turi būti skatinamos, viena vertus, trumpos platinimo 

grandinės, sąžiningos kainos gamintojams, stabilios ir priimtinos pajamos ūkininkams ir, kita vertus, 

teisingas mokėjimų paskirstymas šalims, gamybos rūšims ir gamintojams, panaikinant esamus skirtumus 

ir suteikiant santykinės naudos valstybėms narėms, kuriose labiausiai trūksta gamybos pajėgumų, taip pat 

smulkiesiems ir vidutiniams gamintojams, kartu turi būti papildoma pradinė žemės ūkio rezervo suma. 

Pagrindimas: 

Pagal konkrečias žemės ūkiui skirtas programas turi būti skatinamos, viena vertus, trumpos platinimo 

grandinės, sąžiningos kainos gamintojams, stabilios ir priimtinos pajamos ūkininkams ir, kita vertus, 

teisingas mokėjimų paskirstymas šalims, gamybos rūšims ir gamintojams, panaikinant esamus skirtumus ir 

suteikiant santykinės naudos valstybėms narėms, kuriose labiausiai trūksta gamybos pajėgumų, taip pat 

smulkiesiems ir vidutiniams gamintojams, kartu turi būti papildoma pradinė žemės ūkio rezervo suma. 

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

Pakeitimo projektas 998 
=== GUE//8123 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 11 04 punktas — Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos (POSEI) (išskyrus tiesiogines 

išmokas) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 11 04 
2.0.10 

232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 

Rezervas         

Iš viso  232 000 000 232 000 000 232 000 000 232 000 000 168 000 000 168 000 000 400 000 000 400 000 000 
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Pagrindimas: 

Daugelis Europos salų patiria dvigubą izoliacijos poveikį, dėl kurio galiausiai išauga visos gamybos ir 

vartojimo išlaidos. Lėšos, kuriomis siekiama sumažinti neigiamą šio izoliuotumo poveikį, šiuo metu nėra 

pakankamos ir turi būti iš esmės sustiprintos Europos biudžete. 

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

Pakeitimo projektas 1080 
=== GUE//8247 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 02 11 05 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Nauja biudžeto eilutė – Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos paprogramė „POSEI-

žuvininkystė“ 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal šią POSEI paprogramę numatomas finansavimas atokiausių ES regionų žuvininkystės sektoriui, 

kuris labai svarbus socialiniu ir ekonominiu požiūriu ir kuriam taikomos specialios sąlygos. 

Pagrindimas: 

POSEI žuvininkystės paprogramės atnaujinimas yra itin svarbus ES valstybių narių atokiausių regionų 

žuvininkystės sektoriui, visų pirma turint mintyje laivyno atnaujinimą, kadangi dėl laivų senumo keliamas 

pavojus ne tik žvejų saugumui, bet ir ekonominės veiklos gyvybingumui. 

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

Pakeitimo projektas 1081 
=== GUE//8248 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 02 11 05 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 11 05 
2.0.OTH 

      p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso        p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Nauja biudžeto eilutė – Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos (POSEI) paprogramė 

„POSEI-transportas“ 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 
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Pagal tokią POSEI paprogramę bus finansuojami ES atokiausių regionų poreikiai, siekiant plėtoti ir 

modernizuoti jų transporto tinklus. 

Pagrindimas: 

Atokiausi regionai dvigubo nukenčia nuo salų efekto, dėl kurio smarkiai didėja visos gamybos ir vartojimo 

išlaidos. Modernūs geros būklės transporto tinklai labai svarbūs norint sumažinti išlaidas ir salų efektą. 

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

Pakeitimo projektas 364 
=== AGRI/6018 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 12 08 punktas — Pienas mokykloms 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 12 08 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 200 000 200 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo visiškai sumažinti asignavimus pieno vartojimo skatinimo mokyklose programoms. Šiuo 

pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 332 
=== ENVI/5441 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 15 06 punktas — Speciali parama bitininkystei 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 15 06 
2.0.10 

35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Rezervas         

Iš viso  35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 5 000 000 5 000 000 40 000 000 40 000 000 

Pagrindimas: 

Bitininkystės sektorius prisideda prie visuomenės gerovės tiek ekonominiu, tiek aplinkos apsaugos požiūriu, 

nes padeda išlaikyti ekologinę pusiausvyrą ir biologinę įvairovę. Tačiau BŽŪP biudžetas bitininkystei yra tik 

0,0003 %. Kadangi įstojus naujoms valstybėms narėms bičių šeimų skaičius 2004–2016 m. padidėjo 47,8 %, 

o ES finansavimas padidėjo tik 12 %. Atsižvelgiant į nerimą keliantį bičių mirtingumą dėl klimato kaitos, 

taip pat į invazines svetimas rūšis, pvz., varozę sukeliančias erkes (Varroa destructor) ir intensyvią žemės 

ūkio praktiką, ES turėtų dėti daugiau pastangų remdama bitininkystės sektorių. 

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

Pakeitimo projektas 382 
=== AGRI/6045 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

05 02 15 99 punktas — Kitos kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės 

produktų priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 

Pagrindimas: 

Pastaraisiais metais Europos Sąjungoje kilo keli afrikinio kiaulių maro protrūkiai. Sąjungos parama turėtų 

būti teikiama valstybėms narėms, kuriose kilo afrikinis kiaulių maras, siekiant sumažinti neigiamą poveikį 

ūkininkams ir darbuotojams regionuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo šios ligos. 

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

Pakeitimo projektas 743 
=== S&D//7226 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 02 15 99 punktas — Kitos kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės 

produktų priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 02 15 99 
2.0.10 

p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 42 000 000 42 000 000 42 000 000 42 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo bendrai sumažinti paukštienos sektoriui skirtus asignavimus, nepaisant nesąžiningo prekybos 

iškraipymo, susijusio su Ukraina. Šiuo pakeitimu siekiama vėl įrašyti ir padidinti dabartinę (2019 m.) išlaidų 

sumą siekiant reaguoti į minėtą padėtį. 

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

Pakeitimo projektas 375 
=== AGRI/6035 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 03 02 50 punktas — POSEI — Europos Sąjungos paramos programos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 03 02 50 
2.0.10 

419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Rezervas         

Iš viso  419 000 000 419 000 000 419 000 000 419 000 000 1 000 000 1 000 000 420 000 000 420 000 000 

Pagrindimas: 
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Šis asignavimas, apimantis tiesiogines išmokas, susijusias su programomis, kuriose numatytos specialios 

priemonės vietinei žemės ūkio produktų gamybai atokiausiuose Sąjungos regionuose remti, neturėtų būti 

mažinamas, nes šių tipų regionai turi būti apsaugoti dėl jų ypatingos padėties. 

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

Pakeitimo projektas 365 
=== AGRI/6019 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 03 02 61 punktas — Smulkiųjų ūkininkų sistema 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 03 02 61 
2.0.10 

939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Rezervas         

Iš viso  939 000 000 939 000 000 939 000 000 939 000 000 31 000 000 31 000 000 970 000 000 970 000 000 

Pagrindimas: 

Komisija siūlo sumažinti smulkiųjų ūkininkų sistemai skirtus asignavimus. Šiuo pakeitimu siekiama atkurti 

dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį. 

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

Pakeitimo projektas 984 
=== GUE//8088 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 03 02 99 punktas — Kita (tiesioginės išmokos) 

Pataisyti pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 03 02 99 
2.0.10 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000   2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

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

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

Šis asignavimas skirtas padengti kitų tiesioginių .......... konkrečiai biudžeto eilutei pagal 05 03 02 straipsnį. 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal konkrečias žemės ūkiui skirtas programas turi būti skatinamos, viena vertus, trumpos platinimo 

grandinės, sąžiningos kainos gamintojams, stabilios ir priimtinos pajamos ūkininkams ir, kita vertus, 

teisingas mokėjimų paskirstymas šalims, gamybos rūšims ir gamintojams, panaikinant esamus skirtumus 

ir suteikiant santykinės naudos valstybėms narėms, kuriose labiausiai trūksta gamybos pajėgumų, taip pat 

smulkiesiems ir vidutiniams gamintojams, kartu turi būti papildoma pradinė žemės ūkio rezervo suma; 

Pagrindimas: 

Konkrečios žemės ūkiui skirtos programos turi užtikrinti stabilias ir priimtinas pajamas ūkininkams ir 

teisingą mokėjimų paskirstymą tarp šalių, gamybos rūšių ir gamintojų. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 363 
=== AGRI/6017 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 08 77 16 punktas — Parengiamieji veiksmai — Pažangios XXI a. kaimo vietovės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 16 
2.0.PPPA 

p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 3 650 000 p.m. 3 650 000 4 000 000 350 000 4 000 000 4 000 000 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį, kad būtų galima tinkamai toliau įgyvendinti 

šį sėkmingą bandomąjį projektą. 

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

Pakeitimo projektas 378 
=== AGRI/6041 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 08 77 17 punktas — Bandomasis projektas — Ūkininkams skirto integruoto kenksmingų organizmų 

valdymo praktikos visoje Sąjungoje priemonių rinkinio parengimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo .......... kelia mažiausią grėsmę žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

Pataisyti tekstą taip: 

Nors metams bėgant parengti ES teisės aktai, siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, vis dar esama 

daug įgyvendinimo valstybių narių lygmeniu spragų ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir brangu pakeisti 

pesticidus kuo nors kitu ir kad nėra alternatyvų.Šis asignavimas skirtas per bandomąjį projektą 

neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams padengti. 

Remiantis neseniai Europos Komisijos atlikto vertinimo (COM(2017) 587 final) išvadomis, vykdant 

siūlomą tyrimą bus įvertintos integruoto kenksmingų organizmų valdymo priemonės, kurių imamasi 

kiekvienoje valstybėje narėje, taip pat žemės ūkio paskirties žemei, valdomai pagal kenksmingų 

organizmų valdymo sistemą, taikomas priemones, ir galbūt klasifikuojant žemės plotus pagal auginamą 

kultūrą. Jo metu bus renkami duomenys apie naudojamo pesticidų kiekio mažinimą ir taikomą praktiką. 

Vykdant projektą bus parengtas priemonių rinkinys, kuris sudarys sąlygas ūkininkams ir ūkininkų 

konsultantams įgyvendinti politikos tikslą gerokai sumažinti priklausomybę nuo pesticidų. Priemonėmis 
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turėtų būti paaiškinti integruotosios kenkėjų kontrolės protokolai, taikytini įvairiems kultūriniams 

augalams, įskaitant cheminių pesticidų alternatyvas. Tyrime bus nustatyti ir pasiūlyti veiksmingi metodai 

– pradedant ūkininkavimo praktikos keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, tuomet, kai tikslinga, 

taikant atsparių ir nepažeidžiamų rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus vabzdžius, 

alternatyvius pesticidus ir kt. Alternatyvos turėtų būti skirtingos ir pritaikomos prie vietos sąlygų.Nors 

metams bėgant parengti Sąjungos teisės aktai, siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, vis dar esama 

daug įgyvendinimo valstybių narių lygmeniu spragų ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir brangu pakeisti 

pesticidus kuo nors kitu arba kad nėra alternatyvų. 

Vykdant projektą, kuris, kaip numatoma, kainuos 1,5 mln. eurų per dvejus metus, turėtų būti atsižvelgta, 

be kita ko, į patirtį, kurios vykdydamos veiklą įgijo Tarptautinės biologinės kontrolės organizacija (IOBC) 

ir Tarptautinės biokontrolės gamintojų asociacijos (IBMA) ir organizacijos, bendradarbiaujančios su 

ūkininkais įvairių agronomijos metodų ir integruoto kenksmingų organizmų valdymo 

klausimais.Remiantis Komisijos neseniai atlikto įvertinimo išvadomis (COM(2017)587 final), tyrimu bus 

įvertintos integruotosios kenkėjų kontrolės priemonės, kurių imamasi kiekvienoje valstybėje narėje, įskaitant 

ir žemės ūkio paskirties žemės, valdomos pagal integruotosios kenkėjų kontrolės principus, atžvilgiu – 

galimai jas suskirstant pagal kultūrinius augalus. Jo metu bus renkami duomenys apie naudojamo pesticidų 

kiekio mažinimą ir renkama informacija apie taikomą praktiką. Įgyvendinant projektą bus parengtos 

priemonės, kad ūkininkai ir ūkininkų patarėjai galėtų pasiekti tikslą gerokai sumažinti priklausomybę nuo 

pesticidų. Priemonėmis turėtų būti paaiškinti integruotosios kenkėjų kontrolės protokolai, taikytini įvairiems 

kultūriniams augalams, įskaitant cheminių pesticidų alternatyvas. Tyrime bus nustatyti ir pasiūlyti 

veiksmingi metodai – pradedant ūkininkavimo praktikos keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, 

tuomet, kai tikslinga, taikant atsparių ir nepažeidžiamų rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus 

vabzdžius, alternatyvius pesticidus ir kt. Alternatyvos turėtų būti pritaikomos prie vietos sąlygų. 

Į tyrimą bus įtraukta analizė, kaip veiksmingai BŽŪP priemonės skatina ūkininkus naudoti integruotą 

kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat turėtų pasiūlyti, kaip išplėsti praktiką visoje Europoje, 

pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo paslaugomis, sudarančiomis 

sąlygas informuoti ūkininkus apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir jos 

žalinimo struktūra, siekiant skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo 

principus.Projekto metu, be kita ko, bus atsižvelgta į patirtį, įgytą Tarptautinės biologinės kontrolės 

organizacijos (IOBC), Tarptautinės biokontrolės gamintojų asociacijos (IBMA) ir organizacijų, 

bendradarbiaujančių su ūkininkais įvairių agronomijos principų ir integruotosios kenkėjų kontrolės 

klausimais, veiklos pagrindu. 

Atliekant tyrimą, taip pat būtų nagrinėjamos kliūtys (realios ar įsivaizduojamos), su kuriomis susiduria 

ūkininkai ir ekspertai ir kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo plėtrą ir įsisavinimą 

šiame sektoriuje.Į tyrimą bus įtraukta analizė, kaip veiksmingai bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

priemonės skatina ūkininkus naudoti integruotą kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat pasiūlys, kaip 

išplėsti praktiką visoje Europoje, pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo 

tarnybos informuoja ūkininkus apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir BŽŪP 

žalinimo struktūra, siekiant skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo principus. 

Ištrinti šį tekstą: 

Atliekant tyrimą, taip pat bus nagrinėjamos kliūtys (realios ar įsivaizduojamos), kurias mato ūkininkai ir 

ekspertai ir kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo sklaidą ir įsisavinimą šiame sektoriuje. 

Po pastraipos: 

ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo .......... kelia mažiausią grėsmę žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

Pataisyti tekstą taip: 

Europos Komisijos atliktame Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimo vertinime 

(COM(2017)587 final) teigiama,final) nurodyta, kad „integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė yra 

kertinis direktyvos akmuo, todėl yra ypač svarbu, kad to dar nepadariusios valstybės narės nusistatytų 
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aiškius tikslus ir užtikrintų direktyvos įgyvendinimą, įskaitant platesnį žemės tvarkymo metodų, pavyzdžiui, 

sėjomainos, taikymą“. 

Po pastraipos: 

Taip pat nustatyta, kad: Valstybėms narėms reikia .......... priklausomybę nuo pesticidų naudojimo – yra 

siekiama. 

Įrašyti šį tekstą: 

Tiek ES žemės ūkio taryba (2017 m. lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) 

aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti 

gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą. 

Pataisyti tekstą taip: 

Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti nuosekliai taikyti integruotą kenksmingųjų 

organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų.Tiek Žemės ūkio taryba (2017 m. 

lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas 

išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą. 

Kaip nurodė Europos Komisija, norint sėkmingai įgyvendinti projektą, reikalingas ne mažiau kaip 1, 5 

mln. eurų biudžetas. Šio bandomojo projekto rezultatai gali būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą 

„Integruotosios kenkėjų kontrolės stiprinimas“. Jis gali padėti rinkti informaciją apie dabartinį 

integruotosios kenkėjų kontrolės taikymą vietoje ir būti naudingas valstybėms narėms rengiant savo 

BŽŪP planus.Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti darniai taikyti integruotą 

kenksmingųjų organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų. 

Šis jau vykdomas bandomasis projektas, kuris turėtų tapti parengiamaisiais veiksmais, buvo dar kartą 

sėkmingai įvertintas ir buvo pasiūlyta padidinti jo biudžetą: 1 500 000 EUR (bendras biudžetas 2019–2020 

m.). Komisijos tarnybos ir suinteresuotieji subjektai paprašė padidinti biudžetą siekiant užtikrinti optimalų 

jo įgyvendinimą. Padidintos sumos atitinka biudžeto lėšas, kurios buvo sumažintos per 2018 m. derybas 

dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų kompromisinio paketo.bandomasis projektas duos 

rezultatų, kurie galės būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą ‘Integruotosios kenkėjų kontrolės stiprinimas’ 

ir galės padėti rinkti informaciją apie tai, kaip integruotoji kenkėjų kontrolė šiuo metu taikoma vietoje ir bus 

naudingas valstybėms narėms rengiant savo BŽŪP planus. 

Pagrindimas: 

Siekiant visoje ES padėti ūkininkams ir ūkių konsultavimo sistemos konsultantams spręsti atsparumo 

kenkėjams problemą ir didinti žaliavų autonomiją, kad jie galėtų geriau pasirinkti prie jų agronominių ir 

ekonominių aplinkybių pritaikytas priemones, bus parengtas sėkmingų integruoto kenksmingųjų organizmų 

valdymo priemonių rinkinys. Tai padės tausiai naudoti pesticidus, kaip numatyta Direktyvoje 2009/128/EB. 

Įgyvendinant šį jau pradėtą projektą taip pat bus nustatytos įsisavinimo ir įgyvendinimo šiame sektoriuje 

kliūtys ir pasiūlyti galimi sprendimai. 

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

Pakeitimo projektas 335 
=== ENVI/5446 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 08 77 17 punktas — Bandomasis projektas — Ūkininkams skirto integruoto kenksmingų organizmų 

valdymo praktikos visoje Sąjungoje priemonių rinkinio parengimas 

Pataisyti skaičiai 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 

05 08 77 17 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 1 185 000 1 500 000 1 500 000 

Pastabos: 

Prieš pastraipą: 

ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo .......... kelia mažiausią grėsmę žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

Pataisyti tekstą taip: 

Nors, siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, metams bėgant ES teisės aktai buvo tobulinami, vis 

dar esama daug įgyvendinimo spragų valstybių narių lygmeniu, ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir 

brangu pakeisti pesticidus kuo nors kitu ir kad nėra alternatyvų.Šis asignavimas skirtas per bandomąjį 

projektą neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams padengti. 

Remiantis neseniai Europos Komisijos atlikto vertinimo (COM(2017) 587 final) išvadomis, vykdant 

siūlomą tyrimą bus įvertintos integruoto kenksmingų organizmų valdymo priemonės, kurių imamasi 

kiekvienoje valstybėje narėje, įskaitant žemės ūkio paskirties žemei, valdomai pagal kenksmingų 

organizmų valdymo sistemą, taikomas priemones, ir galbūt klasifikuojant žemės plotus pagal auginamą 

kultūrą. Jo metu bus renkami duomenys apie naudojamo pesticidų kiekio mažinimą ir taikomą praktiką. 

Vykdant projektą bus parengtas priemonių rinkinys, kuris sudarys sąlygas ūkininkams ir ūkininkų 

konsultantams įgyvendinti politikos tikslą gerokai sumažinti priklausomybę nuo pesticidų. Priemonių 

rinkinys turėtų paaiškinti integruotosios kenkėjų kontrolės protokolus, taikytinus įvairiems kultūriniams 

augalams, įskaitant cheminių pesticidų alternatyvas. Vykdant tyrimą bus nustatyti ir pasiūlyti veiksmingi 

metodai – pradedant ūkininkavimo praktikos keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, tuomet, kai 

tikslinga, taikant atsparių ir nepažeidžiamų rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus vabzdžius, 

alternatyvius pesticidus ir kt. Alternatyvos turėtų būti skirtingos ir pritaikomos prie vietos sąlygų.Nors 

metams bėgant parengti Sąjungos teisės aktai, siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, vis dar esama 

daug įgyvendinimo valstybių narių lygmeniu spragų ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir brangu pakeisti 

pesticidus kuo nors kitu arba kad nėra alternatyvų. 

Vykdant projektą (jo numatytos dvejų metų išlaidos – 1,5 mln. EUR), turėtų būti atsižvelgta, be kita ko, į 

patirtį, kurią savo darbe įgijo Tarptautinės biologinės kontrolės organizacija (IOBC), Tarptautinė 

biokontrolės gamintojų asociacija (IBMA) ir organizacijos, bendradarbiaujančios su ūkininkais įvairių 

agronomijos metodų ir integruoto kenksmingų organizmų valdymo klausimais.Remiantis Komisijos 

neseniai atlikto įvertinimo išvadomis (COM(2017)587 final), tyrimu bus įvertintos integruotosios kenkėjų 

kontrolės priemonės, kurių imamasi kiekvienoje valstybėje narėje, įskaitant ir žemės ūkio paskirties žemės, 

valdomos pagal integruotosios kenkėjų kontrolės principus, atžvilgiu – galimai jas suskirstant pagal 

kultūrinius augalus. Jo metu bus renkami duomenys apie naudojamo pesticidų kiekio mažinimą ir renkama 

informacija apie taikomą praktiką. Įgyvendinant projektą bus parengtos priemonės, kad ūkininkai ir ūkininkų 

patarėjai galėtų pasiekti tikslą gerokai sumažinti priklausomybę nuo pesticidų. Priemonėmis turėtų būti 

paaiškinti integruotosios kenkėjų kontrolės protokolai, taikytini įvairiems kultūriniams augalams, įskaitant 

cheminių pesticidų alternatyvas. Tyrime bus nustatyti ir pasiūlyti veiksmingi metodai – pradedant 

ūkininkavimo praktikos keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, tuomet, kai tikslinga, taikant atsparių ir 

nepažeidžiamų rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus vabzdžius, alternatyvius pesticidus ir kt. 

Alternatyvos turėtų būti pritaikomos prie vietos sąlygų. 

Tyrimas apims analizę, kaip veiksmingai BŽŪP priemonės skatina ūkininkus naudoti integruotą 

kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat turėtų pasiūlyti, kaip išplėsti praktiką visoje Europoje, 

pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo paslaugos, kurias teikiant 

ūkininkus galima informuoti apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir žalinimo 

struktūra, siekiant skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo 
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principus.Projekto metu, be kita ko, bus atsižvelgta į patirtį, įgytą Tarptautinės biologinės kontrolės 

organizacijos (IOBC), Tarptautinės biokontrolės gamintojų asociacijos (IBMA) ir organizacijų, 

bendradarbiaujančių su ūkininkais įvairių agronomijos principų ir integruotosios kenkėjų kontrolės 

klausimais, veiklos pagrindu. 

Atliekant tyrimą, taip pat būtų nagrinėjamos kliūtys (realios ar hipotetinės), su kuriomis susiduria 

ūkininkai ir ekspertai ir kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo plėtrą ir įdiegimą šiame 

sektoriuje.Į tyrimą bus įtraukta analizė, kaip veiksmingai bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės 

skatina ūkininkus naudoti integruotą kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat pasiūlys, kaip išplėsti 

praktiką visoje Europoje, pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo tarnybos 

informuoja ūkininkus apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir BŽŪP žalinimo 

struktūra, siekiant skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo principus. 

Ištrinti šį tekstą: 

Atliekant tyrimą, taip pat bus nagrinėjamos kliūtys (realios ar įsivaizduojamos), kurias mato ūkininkai ir 

ekspertai ir kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo sklaidą ir įsisavinimą šiame sektoriuje. 

Po pastraipos: 

ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo .......... kelia mažiausią grėsmę žmonių 

sveikatai ir aplinkai. 

Pataisyti tekstą taip: 

Europos Komisijos atliktame Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimo vertinime 

(COM(2017)587 final)final) nurodyta, kad „integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė yra kertinis 

direktyvos akmuo, todėl yra ypač svarbu, kad to dar nepadariusios valstybės narės nusistatytų aiškius tikslus 

ir užtikrintų direktyvos įgyvendinimą, įskaitant platesnį žemės tvarkymo metodų, pavyzdžiui, sėjomainos, 

taikymą“. 

Įrašyti šį tekstą: 

Taip pat nustatyta, kad „valstybėms narėms reikia nustatyti aiškiai apibrėžtus kriterijus, kad jos galėtų 

sistemingai vertinti aštuonių IKOK principų įgyvendinimą ir prireikus imtis tinkamų vykdymo užtikrinimo 

priemonių. Tokiomis priemonėmis galėtų būti patvirtinta, kad direktyvoje numatyto IKOK rezultato – 

mažinti priklausomybę nuo pesticidų naudojimo – yra siekiama“. 

Pataisyti tekstą taip: 

Tiek ES žemės ūkio taryba (2017 m. lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) 

aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti 

gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą.Taip pat nustatyta, kad: „Valstybėms narėms reikia nustatyti aiškiai 

apibrėžtus kriterijus, kad jos galėtų sistemingai vertinti aštuonių IKOK principų įgyvendinimą ir prireikus 

imtis tinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių. Tokiomis priemonėmis galėtų būti patvirtinta, kad 

direktyvoje numatyto IKOK rezultato – mažinti priklausomybę nuo pesticidų naudojimo – yra siekiama“. 

Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti nuosekliai taikyti integruotą kenksmingųjų 

organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų.Tiek Žemės ūkio taryba (2017 m. 

lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas 

išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą. 

Kaip nurodė Europos Komisija, norint sėkmingai įgyvendinti projektą, reikalingas ne mažiau kaip 1,5 

mln. EUR biudžetas. Šio bandomojo projekto rezultatai gali būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą 

„Integruotosios kenkėjų kontrolės stiprinimas“. Jis gali padėti rinkti informaciją apie dabartinį 

integruotosios kenkėjų kontrolės taikymą vietoje ir būti naudingas valstybėms narėms rengiant savo 

BŽŪP planus.Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti darniai taikyti integruotą 

kenksmingųjų organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų. 

Šis jau vykdomas bandomasis projektas, kuris turėtų tapti parengiamaisiais veiksmais, buvo dar kartą 
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sėkmingai įvertintas ir buvo pasiūlyta padidinti jo biudžetą: 1 500 000 EUR (bendras biudžetas 2019–2020 

m.). Komisijos tarnybos ir suinteresuotieji subjektai paprašė padidinti biudžetą, kad būtų užtikrintas 

optimalus įgyvendinimas. Padidintos sumos atitinka biudžeto lėšas, kurios buvo sumažintos per 2018 m. 

derybas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų kompromisinio paketo.bandomasis projektas 

duos rezultatų, kurie galės būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą ‘Integruotosios kenkėjų kontrolės 

stiprinimas’ ir galės padėti rinkti informaciją apie tai, kaip integruotoji kenkėjų kontrolė šiuo metu taikoma 

vietoje ir bus naudingas valstybėms narėms rengiant savo BŽŪP planus. 

Pagrindimas: 

Siekiant visoje ES padėti ūkininkams ir ūkių konsultavimo sistemos konsultantams spręsti atsparumo 

kenkėjams problemą ir didinti žaliavų autonomiją, kad jie galėtų geriau pasirinkti prie jų agronominių ir 

ekonominių aplinkybių pritaikytas priemones, bus parengtas sėkmingų integruoto kenksmingųjų organizmų 

valdymo priemonių rinkinys. Tai padės tausiai naudoti pesticidus, kaip numatyta Direktyvoje 2009/128/EB. 

Įgyvendinant šį jau pradėtą projektą taip pat bus nustatytos įdiegimo ir įtaikymo šiame sektoriuje kliūtys ir 

pasiūlyti galimi sprendimai. 

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

Pakeitimo projektas 362 
=== AGRI/6014 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

05 08 77 18 punktas — Bandomasis projektas – Veiksmų programos sukūrimas: žemės ūkio ir maisto 

sektorių struktūrizacija, siekiant užtikrinti šeimų valdomų žemės ūkio įmonių perdavimą ir vietos žemės 

ūkio tvarumą 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 18 
2.0.PPPA 

p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 315 000 p.m. 315 000 1 500 000 525 000 1 500 000 840 000 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti dabartinį (2019 m.) išlaidų lygį, kad būtų galima tinkamai toliau įgyvendinti 

šį sėkmingą bandomąjį projektą. 

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

Pakeitimo projektas 833 
=== S&D//7323 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 08 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 19 
2.0.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: 

Bandomasis projektas — Ūkininkams skirto integruoto kenksmingų organizmų valdymo praktikos visoje 
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Sąjungoje priemonių rinkinio parengimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Iš dalies pakeista: 

Nors, siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, metams bėgant ES teisės aktai buvo tobulinami, vis 

dar esama daug įgyvendinimo spragų valstybių narių lygmeniu, ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir 

brangu pakeisti pesticidus kuo nors kitu ir kad nėra alternatyvų. Šis asignavimas skirtas per bandomąjį 

projektą neįvykdytiems praėjusių metų įsipareigojimams finansuoti. 

Remiantis neseniai Europos Komisijos atlikto vertinimo (COM(2017) 587 final) išvadomis, vykdant 

siūlomą tyrimą bus įvertintos integruoto kenksmingų organizmų valdymo priemonės, kurių imamasi 

kiekvienoje valstybėje narėje, įskaitant žemės ūkio paskirties žemei, valdomai pagal kenksmingų 

organizmų valdymo sistemą, taikomas priemones, ir galbūt klasifikuojant žemės plotus pagal auginamą 

kultūrą. Jo metu bus renkami duomenys apie naudojamo pesticidų kiekio mažinimą ir taikomą praktiką. 

Vykdant projektą bus parengtas priemonių rinkinys, kuris sudarys sąlygas ūkininkams ir ūkininkų 

konsultantams įgyvendinti politikos tikslą gerokai sumažinti priklausomybę nuo pesticidų. Priemonių 

rinkinys turėtų paaiškinti integruotosios kenkėjų kontrolės protokolus, taikytinus įvairiems kultūriniams 

augalams, įskaitant cheminių pesticidų alternatyvas. Vykdant tyrimą bus nustatyti ir pasiūlyti veiksmingi 

metodai – pradedant ūkininkavimo praktikos keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, tuomet, kai 

tikslinga, taikant atsparių ir nepažeidžiamų rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus vabzdžius, 

alternatyvius pesticidus ir kt. Alternatyvos turėtų būti skirtingos ir pritaikomos prie vietos sąlygų. Nors 

metams bėgant parengti Sąjungos teisės aktai siekiant užtikrinti tausų pesticidų naudojimą, vis dar esama 

daug įgyvendinimo valstybių narių lygmeniu spragų ir ūkininkai teigia, kad sudėtinga ir brangu pakeisti 

pesticidus kuo nors kitu arba kad nėra alternatyvų. 

Vykdant projektą (jo numatytos dvejų metų išlaidos – 1,5 mln. EUR), turėtų būti atsižvelgta, be kita ko, į 

patirtį, kurią savo darbe įgijo Tarptautinės biologinės kontrolės organizacija (IOBC), Tarptautinė 

biokontrolės gamintojų asociacija (IBMA) ir organizacijos, bendradarbiaujančios su ūkininkais įvairių 

agronomijos metodų ir integruoto kenksmingų organizmų valdymo klausimais. Remiantis neseniai 

Europos Komisijos atlikto vertinimo (COM(2017) 587 final) išvadomis, vykdant siūlomą tyrimą bus 

įvertintos integruoto kenksmingų organizmų valdymo priemonės, kurių imamasi kiekvienoje valstybėje 

narėje, įskaitant žemės ūkio paskirties žemei, valdomai pagal kenksmingų organizmų valdymo sistemą, 

taikomas priemones, ir galbūt klasifikuojant žemės plotus pagal auginamą kultūrą. Jo metu bus renkami 

duomenys apie naudojamo pesticidų kiekio mažinimą ir renkama informacija apie taikomą praktiką. 

Įgyvendinant projektą bus parengtos priemonės, kad ūkininkai ir ūkininkų patarėjai galėtų pasiekti tikslą 

gerokai sumažinti priklausomybę nuo pesticidų. Priemonėmis turėtų būti paaiškinti integruotosios 

kenkėjų kontrolės protokolai, taikytini įvairiems kultūriniams augalams, įskaitant cheminių pesticidų 

alternatyvas. Tyrime bus nustatyti ir pasiūlyti veiksmingi metodai – pradedant ūkininkavimo praktikos 

keitimu, kai įmanoma, naudojant sėjomainą, tuomet, kai tikslinga, taikant atsparių ir nepažeidžiamų 

rūšių kultūrinius augalus, naudojant naudingus vabzdžius, alternatyvius pesticidus ir kt. Alternatyvos 

turėtų būti pritaikomos prie vietos sąlygų. 

Tyrimas apims analizę, kaip veiksmingai BŽŪP priemonės skatina ūkininkus naudoti integruotą 

kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat turėtų pasiūlyti, kaip išplėsti praktiką visoje Europoje, 

pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo paslaugos, kurias teikiant 

ūkininkus galima informuoti apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir žalinimo 

struktūra, siekiant skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo principus. 

Projekto metu, be kita ko, bus atsižvelgta į patirtį, kurios vykdydamos veiklą įgijo Tarptautinės biologinės 

kontrolės organizacija (IOBC), Tarptautinės biokontrolės gamintojų asociacija (IBMA) ir organizacijos, 

bendradarbiaujančios su ūkininkais įvairių agronomijos metodų ir integruoto kenksmingų organizmų 

valdymo klausimais. 

Atliekant tyrimą, taip pat būtų nagrinėjamos kliūtys (realios ar hipotetinės), su kuriomis susiduria 
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ūkininkai ir ekspertai ir kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo plėtrą ir įdiegimą šiame 

sektoriuje. Tyrimas apims analizę, kaip veiksmingai BŽŪP priemonės skatina ūkininkus naudoti 

integruotą kenksmingų organizmų valdymą. Jis taip pat pasiūlys, kaip išplėsti praktiką visoje Europoje, 

pasinaudojant BŽŪP po 2020 m. priemonėmis (pvz., ūkių konsultavimo tarnybos informuoja ūkininkus 

apie tai, kaip taikyti integruotą kenksmingų organizmų valdymą) ir BŽŪP žalinimo struktūra, siekiant 

skatinti ūkininkus taikyti integruoto kenksmingų organizmų valdymo principus. 

ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo 14 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės 

imasi visų būtinų priemonių siekdamos skatinti kenkėjų kontrolę naudojant mažai pesticidų, kai įmanoma 

teikdamos pirmenybę necheminiams metodams, kad profesionalūs pesticidų naudotojai iš visų tai 

konkrečiai kenkėjų problemai spręsti naudotinų veiklos būdų ir produktų teiktų pirmenybę veiklos 

būdams ir produktams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. Atliekant tyrimą, taip 

pat būtų nagrinėjamos kliūtys (realios ar hipotetinės), su kuriomis susiduria ūkininkai ir ekspertai ir 

kurios riboja integruoto kenksmingų organizmų valdymo plėtrą ir įdiegimą šiame sektoriuje. 

Europos Komisijos atliktame Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimo vertinime 

(COM(2017)587 final) nurodyta, kad integruota kenksmingųjų organizmų kontrolė yra kertinis direktyvos 

akmuo, todėl yra ypač svarbu, kad to dar nepadariusios valstybės narės nusistatytų aiškius tikslus ir 

užtikrintų direktyvos įgyvendinimą, įskaitant platesnį žemės tvarkymo metodų, pavyzdžiui, sėjomainos, 

taikymą. ES Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo 14 straipsnyje numatyta, kad 

valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos skatinti kenkėjų kontrolę naudojant mažai 

pesticidų, kai įmanoma teikdamos pirmenybę necheminiams metodams, kad profesionalūs pesticidų 

naudotojai iš visų tai konkrečiai kenkėjų problemai spręsti naudotinų veiklos būdų ir produktų teiktų 

pirmenybę veiklos būdams ir produktams, kurie kelia mažiausią grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai. 

Taip pat Komisijos atliktame Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimo vertinime 

(COM(2017)587 final) nustatyta, kad valstybėms narėms reikia nustatyti aiškiai apibrėžtus kriterijus, kad 

jos galėtų sistemingai vertinti aštuonių IKOK principų įgyvendinimą ir prireikus imtis tinkamų vykdymo 

užtikrinimo priemonių. Tokiomis priemonėmis galėtų būti patvirtinta, kad direktyvoje numatyto IKOK 

rezultato – mažinti priklausomybę nuo pesticidų naudojimo – yra siekiama. Integruota kenksmingųjų 

organizmų kontrolė yra kertinis direktyvos akmuo, todėl yra ypač svarbu, kad to dar nepadariusios 

valstybės narės nusistatytų aiškius tikslus ir užtikrintų direktyvos įgyvendinimą, įskaitant platesnį žemės 

tvarkymo metodų, pavyzdžiui, sėjomainos, taikymą. 

Tiek ES žemės ūkio taryba (2017 m. lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) 

aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti 

gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą. Taip pat nustatyta, kad: „valstybėms narėms reikia nustatyti aiškiai 

apibrėžtus kriterijus, kad jos galėtų sistemingai vertinti aštuonių IKOK principų įgyvendinimą ir prireikus 

imtis tinkamų vykdymo užtikrinimo priemonių. Tokiomis priemonėmis galėtų būti patvirtinta, kad 

direktyvoje numatyto IKOK rezultato – mažinti priklausomybę nuo pesticidų naudojimo – yra siekiama“. 

Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti nuosekliai taikyti integruotą kenksmingųjų 

organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų. Tiek Žemės ūkio taryba (2017 m. 

lapkričio 6 d.), tiek Europos Parlamentas (2017 m. lapkričio 13 d.) aptarė Komisijos ataskaitoje pateiktas 

išvadas, ir abu patvirtino savo įsipareigojimą ateityje užtikrinti gilesnį ir prasmingą įgyvendinimą. 

Kaip nurodė Europos Komisija, norint sėkmingai įgyvendinti projektą, reikalingas ne mažiau kaip 1,5 

mln. EUR biudžetas. Šio bandomojo projekto rezultatai gali būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą 

„Integruotosios kenkėjų kontrolės stiprinimas“. Jis gali padėti rinkti informaciją apie dabartinį 

integruotosios kenkėjų kontrolės taikymą vietoje ir būti naudingas valstybėms narėms rengiant savo 

BŽŪP planus. Šis projektas padės ūkininkams ir valstybėms narėms pradėti darniai taikyti integruotą 

kenksmingųjų organizmų valdymą ir mažinti ūkininkų priklausomybę nuo pesticidų. 

Šis jau vykdomas bandomasis projektas, kuris turėtų tapti parengiamaisiais veiksmais, buvo dar kartą 

sėkmingai įvertintas ir buvo pasiūlyta padidinti jo biudžetą: 1 500 000 EUR (bendras biudžetas 2019–2020 

m.). Komisijos tarnybos ir suinteresuotieji subjektai paprašė padidinti biudžetą, kad būtų užtikrintas 
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optimalus įgyvendinimas. Padidintos sumos atitinka biudžeto lėšas, kurios buvo sumažintos per 2018 m. 

derybas dėl bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų kompromisinio paketo. Šis bandomasis 

projektas duos rezultatų, kurie galės būti įtraukti į mokslinių tyrimų projektą ‘Integruotosios kenkėjų 

kontrolės stiprinimas’ ir galės padėti rinkti informaciją apie tai, kaip integruotoji kenkėjų kontrolė šiuo 

metu taikoma vietoje ir bus naudingas valstybėms narėms rengiant savo BŽŪP planus. 

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 visoje ES padėti ūkininkams ir ūkių konsultavimo sistemos konsultantams spręsti atsparumo 

kenkėjams problemą ir didinti žaliavų autonomiją, kad jie galėtų geriau pasirinkti prie jų agronominių ir 

ekonominių aplinkybių pritaikytas priemones, bus parengtas sėkmingų integruoto kenksmingųjų organizmų 

valdymo priemonių rinkinys. Tai padės tausiai naudoti pesticidus, kaip numatyta Direktyvoje 2009/128/EB. 

Įgyvendinant šį jau pradėtą projektą taip pat bus nustatytos įdiegimo ir įtaikymo šiame sektoriuje kliūtys ir 

pasiūlyti galimi sprendimai. 

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

Pakeitimo projektas 1071 
=== GUE//8235 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 08 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 19 
2.0.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 – Žemės grobimo praktikos poveikio vertinimas ES 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siūloma parengti tyrimą, kuriuo būtų: 

kiekybiškai įvertintas nuosavybės ir ariamosios žemės perdavimo didelėms ekonominėms grupėms ir 

investiciniams fondams mastas, 

išaiškintas nuosavybės paskirstymas Europoje, 

išnagrinėtos jaunų ūkininkų naudojimosi ariama žeme galimybės, 

išnagrinėtas visų valstybių narių naudojimosi žeme poveikis trečiųjų šalių nuosavybei, 

išnagrinėtos kiekvienoje valstybėje narėje mažosioms ir vidutinėms žemės ūkio sistemoms ir žemės 

valdymui taikomos apsaugos priemonės. 

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: 

Per pastarąjį dešimtmetį užsienio investuotojams parduota daugiau nei 33 mln. hektarų žemės (Portugalijai 

prilygstantis plotas). Tokie žemės sandoriai dažnai sudaromi be išankstinio, laisvo ir informacija pagrįsto 

bendruomenių sutikimo ir dėl to dažnai ūkininkai ir jų šeimos priversti palikti savo namus. 

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

Pakeitimo projektas 1072 
=== GUE//8236 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 08 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 19 
2.0.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 —Mažmeninės prekybos koncentracijos poveikio ūkininkų ir gyvulių augintojų 

pajamoms tyrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siūloma parengti tyrimą, kuriuo būtų: 

– kiekybiškai įvertintas žemės ūkio pridėtinės vertės pasiskirstymas visoje gamybos ir platinimo 

grandinėje, 

– ištirta mažmeninės rinkos dinamika ir atsirandančios tendencijos, ypač atsižvelgiant į rinkos veikimą ir 

galiojančius konkurencijos srities ES teisės aktus, 

– pasiūlyti mechanizmai, kuriais būtų apribojamos kiekvienos gamybos ir platinimo grandinės pakopos 

maržos, užtikrinant tinkamas pajamas gamintojams ir konkurencingas kainas vartotojams. 

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: 

Plačiai pripažįstama, kad atsakomybė už mažesnes kainas, mokamas gamintojams, tenka dideliems 

mažmenininkams. Šiuo tyrimu siekiama atlikti bendrą kiekybinį tokios praktikos poveikio vertinimą ir tuo 

pačiu metu išnagrinėti priemones, kuriomis būtų galima užkirsti kelią minėtai praktikai ir užtikrinti teisingas 
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Europos žemdirbių pajamas. 

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

Pakeitimo projektas 1073 
=== GUE//8237 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 08 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 19 
2.0.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 — Žemės naudojimo Europoje tyrimas; tiesioginės smulkiųjų ūkininkų galimybės 

naudotis žeme 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bus rengiamas mažųjų ir vidutinių šeimos ūkių poreikių ir garantijų, žemės nuosavybės teisių ir ryšių su 

vyriausybe tyrimas, išnagrinėjant toliau nurodytų priemonių poveikį: 

kiekvienos valstybės narės gamtinių ir įsigytų išteklių naudojimo priemonės, siekiant padidinti 

nacionalinę gamybą ir žemės ūkio paskirties žemės plotą; 

Kaimo vietovių nuomos teisės aktas, pagal kurį besiverčiantiesiems žemdirbyste užtikrinamos 

ekonomiškai teisingos pajamos ir stabilumas, sudarant kiekvienam veiklos tipui pritaikytas rašytines 

sutartis, atsižvelgiant į investicijų grąžos laiką; 

šeimos ūkiams pritaikyti mokesčiai už suvartotą energiją, mokami tik tais mėnesiais, kai buvo vartota 

elektra, ir mokesčiai už drėkinimą, dėl kurių susitarta su šeimos ūkininkais; 

mažosioms ir vidutinėms žemės ūkio valdoms taikomi mokesčiai, atsižvelgiant į jų metines grynąsias 

pajamas; 

pagrindiniams gamybos ir paslaugų veiksniams taikomi mažesni mokesčiai, įskaitant, energijos ir kuro 

kainas ir PVM; 

geresnės vyrams ir moterims vienodos pensijų ir pensinio amžiaus sąlygos, periodiškai pritaikant jas prie 

didėjančių pragyvenimo išlaidų, 

vietos viešųjų paslaugų, pvz., mokyklų ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimo užtikrinimas; 

valstybės subsidijų ariamajai žemei užtikrinimas, siekiant apsaugoti mažųjų ir vidutinių jaunųjų ūkininkų 

žemę. 

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: 
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Maži ir vidutiniai ūkiai labai svarbūs, kad žemė būtų naudojama ir kokybiškai produktai gaminami vietoje. 

Be to, taip gerbiama įvairovė ir todėl labiau tausojama aplinka, nes taikomi ne tokie agresyvūs ūkininkavimo 

metodai, prisiimama atsakomybė už rūšių, veislių ir vietinių sėklų, taip pat tradicinių gamybos sistemų ir 

praktikos, kurią taikant saugoma aplinka, išsaugojimą. Todėl vis svarbiau minėtiems ūkininkams užtikrinti 

galimybes naudotis žeme. 

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

Pakeitimo projektas 1074 
=== GUE//8238 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 05 08 77 19 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

05 08 77 19 
2.0.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 — Skatinti gyventojus kurtis kaimo vietovėse – kova su dykumėjimu 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas – skatinti gyventojus kurtis kaimo vietovėse ir geriau suprasti, kokiais 

būdais galima tai užtikrinti. Tai bus daroma vykdant vietos ir regiono lygmens iniciatyvas, nustatant 

kiekvienos vietovės (regiono) poreikius ir išteklius. 

Projekto etapai: 

. informacijos apie tenkintinus poreikius skatinant gyventojus kurtis kaimo vietovėse rinkimas valstybėse 

narėse (be kita ko, konsultacijos su pavieniais asmenimis ir įvairiais vietos veikėjais ir valdžios 

institucijomis); 

. kiekvieno regiono problemų ir galimybių nustatymas, turint mintyje šį tikslą; 

. geriausios praktikos ir sėkmingų rezultatų analizė; 

. projektų pradėjimas vietos ir regiono lygiu, skatinant gyventojus kurtis kaimo vietovėse. 

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: 

Skatinti gyventojus kurtis kaimo vietovėse yra labai svarbu, norint užtikrinti teritorinę sanglaudą, užkirsti 

kelią dykumėjimui, stabdyti gyventojų kėlimąsi iš kaimo į miestą, skatinti augimą ir užkirsti kelią 

nelaimėms. Nors gruodžio 17 d. Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 numatyta tam tikrų priemonių, jų 

akivaizdžiai nepakanka arba jos neveiksmingos ir neduoda lauktų rezultatų siekiant grąžinti gyventojus į 

kaimo vietoves. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 286 
=== REGI/6252 === 

Pateikė Regioninės plėtros 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 
2.0.PPPA 

    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: 

Bandomasis projektas. Pažangus miesto judumas autonominėmis transporto priemonėmis 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu visos Europos Sąjungos miestai turėtų plačiu mastu įgyvendinti 

autonominių ir (arba) autonominių elektrinių automobilių koncepciją, kuri padės jiems skatinti geresnę ir 

ekologišką judumo miestuose politiką, skirtą piliečiams, turistams, kitoms susijusioms suinteresuotosioms 

šalims ir aplinkai. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą numatome, įgyvendinti integruotus veiksmus ne 

mažiau kaip 10 įvairaus dydžio miestų (bandomųjų miestų), skirtingose ES valstybėse narėse, įskaitant 

perpildytus miestų centrus ir svarbiausius rajonus, turistų lankytinas vietas, taip pat tvirtoves, teminius 

pramogų parkus ar kurortus, oro uostus, švietimo centrus, dideles ligonines, ir t. t. Rengiant projektą 

atsižvelgta į tinkamą miestų, esančių įvairiose ES šalyse (šiaurės, pietų, rytų, vakarų ir vidurio), 

geografinę pusiausvyrą, apimančią turtingesnius ir skurdesnius miestus, taip pat daugiau ar mažiau 

svarbius arba mažus ar vidutinius miestus. Tikimės, kad asmenys, turintys tvirtą politinę valią, 

administracinę kompetenciją ir techninius pajėgumus išbandys šias autonomines transporto priemones ir 

ateityje parengs iniciatyvą, pagal kurią šis bandomasis etapas bus pritaikytas visos Bendrijos lygmeniu. 

Pagal šį projektą integruotai derinamas mažų autonominių elektrinių autobusų, galinčių vežti 15 žmonių, 

taip pat neįgaliuosius, įsigijimas; šie autobusai užtikrintų daugiau judumo, taip pat veiksmingesnį ir 

išmanų judumą bandomuosiuose miestuose ir privačiose vietovėse. 

Šiuose autobusuose naudojami Lidaro jutiklių, kamerų, GPS RTK, IMU ir odometrų duomenys, kurie 

susiejami ir aiškinami naudojantis išsamaus mokymosi programomis, dirbtiniu intelektu ir sparčiuoju 

ryšiu. 

Įsigijimas papildomas intensyviomis švietimo kampanijomis, vykdomomis naudojantis savivaldybių, 

mokyklų, universitetų, turizmo informacijos centrų, būsto asociacijų, profesinių sąjungų ir pan. 

socialinės žiniasklaidos kanalais. Šių kampanijų tikslas – sukurti tvirtą miestų savimonę, viešai orientuotą 

į šio alternatyvaus transporto modelio naudojimą, ir didinti ekologiškų judumo galimybių svarbą Europos 

miestų aplinkoje; taip pat didinti Europos Komisijos finansinės paramos matomumą. Pasibaigus 

projektui, įgytos patirties sąvadas bus parengtas ir paskelbtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Jis bus 

platinamas oficialiais atitinkamais kanalais (pvz., kiekvienos ES valstybės narės savivaldybių asociacijose, 

susijusiuose skėtiniuose tinkluose, skirtuose vietos valdžiai, turistų lankytinose vietose, transporto 

sąjungose). Vieši renginiai (pvz., spaudos konferencija) ir praktinės demonstracijos vyks ES Parlamente, 

Regionų komitete arba Europos Komisijoje ir visuose bandomuosiuose miestuose. 

Autobusuose yra prieiga prie išmaniųjų įrenginių (pvz., skaitmeninių vaizduoklių), kurie teikia svarbią 

informaciją apie maršrutą, paskirties vietą, anglies pėdsaką, šviečiamąjį pranešimą apie tai, kaip svarbu 

gyventi ekologiškoje miesto aplinkoje; jie jutikliais matuoja oro kokybę realiuoju laiku, praneša apie savo 

atvykimą ir išvykimą stotelėse, naudodami garso ir skaitmeninius vaizdinius pranešimus. Jie užtikrina 

keleiviams prieigą prie nemokamo belaidžio ryšio tinklo (WI-FI). Vykdant bandomąjį projektą, galimybė 
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naudotis autobusais piliečiams nemokama. Eksploatacinės išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti optimalų jų 

veikimą, apmokamos pagal projektus ir taikant garantijas, kurias teikia įmonė, laimėjusi viešąjį konkursą 

dėl autobusų transporto paslaugų teikimo. 

Kitas esminis argumentas yra, kad vykdant tokio pobūdžio bandomąjį projektą, gaunami konkretūs 

rezultatai ir sukuriamas modelis, kurio mastelį būtų galima padidinti pritaikant įvairiems ES miestams, 

atsižvelgiant į skirtingus ir konkrečius judumo poreikius. Jo rezultatai padės savivaldybėms ir kitiems 

susijusiems suinteresuotiesiems subjektams (įskaitant privačius ekonominės veiklos vykdytojus) rengti 

būsimus judumo projektus, kuriuos ateityje (2021–2024 m.) galėtų finansuoti Europos Komisija ir 

nacionalinės vyriausybės, įgyvendinant regionines veiksmų programas ir kitas programas, kuriomis 

remiama ES sanglaudos politika. Jie daugiau žinos apie sąnaudas, saugos ir saugumo reikalavimus, 

logistiką, techninės priežiūros išlaidas, įperkamumo išlaidas. Miestai galėtų pritaikyti ir priimti naujus 

vietos lygmens sprendimus ir (arba) politikos kryptis, kuriais būtų siekiama pažangaus judumo mieste, ir 

taip padidinti integruotų alternatyvių miesto transporto rūšių naudojimo, judumo kaip paslaugų 

priemonės, ekologiškų transporto priemonių parko, kuris būtų veiksmingai pritaikytas tinkamoje miesto 

aplinkoje, svarbą. 

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: 

Autonominės transporto priemonės („AutoV“), naudojamos vietos administracijoje, yra daugiau nei tvarus 

judumo mieste sprendimas. Jos taip pat yra geriausia žmonių dideliu mastu pritaikyta technologija. Šis 

sprendimas, jeigu jį valdytų piliečių pasitikėjimą turinti valdžios institucija, suteiks galimybę išbandyti ir 

išplėtoti miesto žmonių ir technologijų bendrą buvimą, pradedant etikos kodeksu, kuris turi būti priimtas 

taikant viešąją politiką, siekiant jį taikyti miesto gyvenime, ir baigiant didesniu skaičiumi “AutoV„, kurie 

sustiprins pažangias vietos strategijas. 

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

Pakeitimo projektas 16 
=== TRAN/5527 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 26 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 26 
2.0.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 – Vienos bendros daugiarūšio transporto bilietų sistemos įvedimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Judumas mieste, atsižvelgiant į viešojo transporto įvairovę, turėtų padėti sutrumpinti kelionės į darbą ir 

namus laiką, užtikrinti sąveikumą, didinti viešojo transporto patrauklumą gyventojams ir mažinti 
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privataus transporto įsigalėjimą, tokiu būdu prisidedant prie aplinkos ir klimato tvarumo ir visuomenės 

vystymosi. Siekiant šių tikslų, reikėtų integruotų transporto sistemų, įskaitant bilietų prekybą. Kai kurios 

ES metropolinės zonos nesilaiko šio principo ir taiko nesuderintas transporto sistemas ir chaotiškas 

bilietų sistemas (kai kuriuose miestuose parduodama tūkstančiai skirtingų bilietų), todėl viešojo 

transporto naudojimas tampa sudėtingesnis, nes jis brangesnis ir mažiau patrauklus. Šiuo bandomuoju 

projektu siekiama parodyti realią padėtį, kai viešojo transporto bilietų sistema yra sudėtinga, ir pasiūlyti 

veiksmų planą, kaip įvesti vieną bendrą daugiarūšio transporto bilietų sistemą. 

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: 

Kai kurios ES metropolinės zonos netaiko pačios darniausios viešojo transporto praktikos – jų transporto 

sistemos nesuderintos, o bilietų sistemos chaotiškos: kai kuriuose miestuose parduodami tūkstančiai 

skirtingų bilietų. Dėl to pasidaro sudėtingiau naudotis viešuoju transportu, nes jis tampa brangesnis ir mažiau 

patrauklus, padidėja privataus transporto poreikis, padidėja išmetamas teršalų kiekis ir mažėja miestų 

judumo sklandumas. Todėl reikia kurti tokias sistemas, kaip siūloma. 

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

Pakeitimo projektas 844 
=== S&D//7334 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 26 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 26 
2.0.PPPA 

    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: 

Bandomasis projektas — Pažangus miesto judumas autonominėmis transporto priemonėmis 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu visos Europos Sąjungos miestai turėtų plačiu mastu įgyvendinti 

autonominių ir (arba) autonominių elektrinių automobilių koncepciją, kuri padės jiems skatinti geresnę ir 

ekologišką judumo miestuose politiką, skirtą piliečiams, turistams, kitoms susijusioms suinteresuotosioms 

šalims ir aplinkai. Numatome, kad vykdant šį bandomąjį projektą bus įgyvendinti integruoti veiksmai ne 

mažiau kaip 10 įvairaus dydžio miestų (bandomųjų miestų), skirtingose ES valstybėse narėse, įskaitant 

perpildytus miestų centrus ir svarbiausius rajonus, turistų lankytinas vietas, taip pat tvirtoves, teminius 

pramogų parkus ar kurortus, oro uostus, švietimo centrus, dideles ligonines, ir t. t. Rengiant projektą 

atsižvelgta į tinkamą miestų, esančių įvairiose ES šalyse (šiaurės, pietų, rytų, vakarų ir vidurio), 

geografinę pusiausvyrą, apimant turtingesnius ir skurdesnius miestus, taip pat daugiau ar mažiau 

svarbius arba mažus ar vidutinius miestus. Tikimės, kad asmenys, turintys tvirtą politinę valią, 
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administracinę kompetenciją ir techninius pajėgumus išbandys šias autonomines transporto priemones ir 

ateityje parengs iniciatyvą, pagal kurią šis bandomasis etapas bus pritaikytas visos Bendrijos lygmeniu. 

Pagal šį projektą integruotai derinamas mažų autonominių elektrinių autobusų, galinčių vežti 15 žmonių, 

taip pat neįgaliuosius, įsigijimas; šie autobusai užtikrintų daugiau judumo, taip pat veiksmingesnį ir 

išmanų judumą bandomuosiuose miestuose ir privačiose vietovėse. 

Šiuose autobusuose naudojami Lidaro jutiklių, kamerų, GPS RTK, IMU ir odometrų duomenys, kurie 

susiejami ir aiškinami naudojantis išsamaus mokymosi programomis, dirbtiniu intelektu ir sparčiuoju 

ryšiu. 

Bus be tik įsigyjamos priemonės, bet dar ir vykdomos intensyvios švietimo kampanijos naudojantis 

savivaldybių, mokyklų, universitetų, turizmo informacijos centrų, būsto asociacijų, profesinių sąjungų ir 

pan. socialinės žiniasklaidos kanalais. Šių kampanijų tikslas – sukurti tvirtą miestų savimonę, viešai 

orientuotą į šio alternatyvaus transporto modelio naudojimą, ir didinti ekologiškų judumo galimybių 

svarbą Europos miestų aplinkoje; taip pat didinti Europos Komisijos finansinės paramos matomumą. 

Pasibaigus projektui, bus parengtas ir paskelbtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis įgytos patirties 

sąvadas. Jis bus platinamas oficialiais atitinkamais kanalais (pvz., kiekvienos ES valstybės narės 

savivaldybių asociacijose, susijusiuose skėtiniuose tinkluose, skirtuose vietos valdžiai, turistų lankytinose 

vietose, transporto sąjungose). Vieši renginiai (pvz., spaudos konferencija) ir praktinės demonstracijos 

vyks ES Parlamente, Regionų komitete arba Europos Komisijoje ir visuose bandomuosiuose miestuose. 

Autobusuose yra prieiga prie išmaniųjų įrenginių (pvz., skaitmeninių vaizduoklių), kurie teikia svarbią 

informaciją apie maršrutą, paskirties vietą, anglies pėdsaką, šviečiamąjį pranešimą apie tai, kaip svarbu 

gyventi ekologiškoje miesto aplinkoje; jie jutikliais matuoja oro kokybę realiuoju laiku, praneša apie savo 

atvykimą ir išvykimą stotelėse, naudodami garso ir skaitmeninius vaizdinius pranešimus. Jie užtikrina 

keleiviams prieigą prie nemokamo belaidžio ryšio tinklo (WI-FI). Vykdant bandomąjį projektą, galimybė 

naudotis autobusais piliečiams nemokama. Eksploatacinės išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti optimalų jų 

veikimą, apmokamos pagal projektus ir taikant garantijas, kurias teikia įmonė, laimėjusi viešąjį konkursą 

dėl autobusų transporto paslaugų teikimo. 

Kitas esminis argumentas yra, kad vykdant tokio pobūdžio bandomąjį projektą, gaunami konkretūs 

rezultatai ir sukuriamas modelis, kurio mastelį būtų galima padidinti pritaikant įvairiems ES miestams, 

atsižvelgiant į skirtingus ir konkrečius judumo poreikius. Jo rezultatai padės savivaldybėms ir kitiems 

susijusiems suinteresuotiesiems subjektams (įskaitant privačius ekonominės veiklos vykdytojus) rengti 

būsimus judumo projektus, kuriuos ateityje (2021–2024 m.) galėtų finansuoti Europos Komisija ir 

nacionalinės vyriausybės, įgyvendinant regionines veiksmų programas ir kitas programas, kuriomis 

remiama ES sanglaudos politika. Jie daugiau žinos apie sąnaudas, saugos ir saugumo reikalavimus, 

logistiką, techninės priežiūros išlaidas, įperkamumo išlaidas. Miestai galėtų pritaikyti ir priimti naujus 

vietos lygmens sprendimus ir (arba) politikos kryptis, kuriais būtų siekiama pažangaus judumo mieste, ir 

taip padidinti integruotų alternatyvių miesto transporto rūšių naudojimo, judumo kaip paslaugų 

priemonės, ekologiškų transporto priemonių parko, kuris būtų veiksmingai pritaikytas tinkamoje miesto 

aplinkoje, svarbą. 

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: 

Vietos administracijos naudojamos autonominės transporto priemonės (“AutoV“) yra daugiau nei tvarus 

judumo mieste sprendimas. Jos taip pat yra geriausia žmonių dideliu mastu pritaikyta technologija. Šis 

sprendimas, jeigu jį valdytų piliečių pasitikėjimą turinti valdžios institucija, suteiks galimybę išbandyti ir 
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išplėtoti miesto žmonių ir technologijų koegzistavimą, pradedant etikos kodeksu, kuris turi būti priimtas 

taikant viešąją politiką, siekiant jį taikyti miesto gyvenime, ir baigiant didesniu skaičiumi “AutoV„, kurie 

sustiprins pažangias vietos strategijas. 

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

Pakeitimo projektas 17 
=== TRAN/5528 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 27 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 27 
2.0.PPPA 

    500 000 250 000 500 000 250 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 250 000 500 000 250 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Saugūs automobiliai mūsų vaikams. Galimybių įvesti transporto priemonėse 

privalomas automatinių signalizacijos prietaisų sistemas siekiant užkirsti kelią vaikų palikimui 

automobilyje tyrimas. 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Dėl didelio šiuolaikinės visuomenės tempo padaugėjo visiško užmiršimo ar atminties praradimo atvejų, 

privedusių prie tragedijos, tokių kaip vaiko užmiršimas automobilyje, atitinkamai sukeliant didelį pavojų 

jo gyvybei. 

Šiuo metu rinkoje jau yra prietaisų, kuriais nustatoma, ar kėdutėje yra kūdikis, ir kuriami kiti nauji 

prietaisai. Šis reiškinys, kai kūdikiai pamirštami automobiliuose, tampa vis aktualesnis ir darosi vis 

svarbesniu mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų objektu. Siekiama užtikrinti, kad automobilis būtų 

saugi vieta kūdikiams. 

Reikia naujų saugumo sistemų ir naujų standartų. Juos projektuojant turėtų dalyvauti visi piliečiai ir 

gamintojai. Visų pirma, automobilių sektorius turėtų tobulinti vizualinių ir akustinių signalų derinio 

priminimus apie saugos diržus, atkreipti dėmesį į užpakalines sėdynes ir vaikų kėdutes ir kurti prietaisus, 

galinčius skubiai atkreipti vairuotojo ar bet kokio prie automobilio esančio asmens dėmesį vizualiniais, 

garsiniais ir juntamaisiais signalais, kuriuos galima pajusti automobilio viduje ir būnant ne automobilyje. 

Šiais parengiamaisiais veiksmais siekiama paraginti pradėti galimybių suprojektuoti naujus automatinius 

vaikų palikimo prevencijos prietaisus automobiliuose, kurie būtų patikimi, saugūs ir galėtų veikti bet 

kokiomis sąlygomis, tyrimą. Prietaisų techninė konstrukcija ir funkcinės savybės turėtų atitikti ES 

taisykles. 

Automobilių gamintojai turėtų būti ES įpareigoti įrengti naujai registruojamuose automobiliuose vaikų 

palikimo prevencijos prietaisus, kuriems nereikėtų jokios techninės priežiūros ar įdiegimo, kurie 

nepriklausytų nuo kitų nepriklausomų objektų ar prietaisų ir visų pirma nelemtų didelių išlaidų, kad būtų 

išvengta ekonominių kliūčių vaikų saugumui. 

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: 

Disociatyvioji amnezija – tai sutrikimas, kuris dažniausiai pasireiškia vienu ar keliais epizodais, kai 

neįstengiama prisiminti svarbios asmeninei sferai priklausančios informacijos. Tai gali nutikti bet kuriam 

žmogui, ir šio sutrikimo požymiai gali skirtis. 

Šis sutrikimas sukelia tikrą laikiną atminties praradimą, ir tai gali turėti dramatiškų pasekmių. Remdamasis 

šia prielaida, EP ragina Europos Komisiją pradėti naujų vaikų palikimo prevencijos sistemų suprojektavimo 

galimybių tyrimą ir įvesti įpareigojimą automobilių gamintojams įtraukti šią apsaugos sistemą kaip 

standartinį prietaisą. 

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

Pakeitimo projektas 19 
=== TRAN/5530 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 28 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 28 
2.0.PPPA 

    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: 

Bandomasis projektas — Suderintos vežimo vidaus vandenų keliais taisyklės 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Vežimas vidaus vandenų keliais – neatsiejama Europos logistinės ekosistemos dalis. Šiam vežimui 

skiriamas prioritetas tarptautiniu ir Europos lygmeniu. 2011 m. transporto politikos baltojoje knygoje 

Komisija nustatė tikslą – iki 2030 m. 30 % krovininio kelių transporto, kai atstumas viršija 300 km, 

pakeisti aplinką tausojančio transporto rūšimis, o iki 2050 m. – daugiau kaip 50 %. Viena iš tokių 

transporto rūšių – tai vežimas vidaus vandenų keliais. 

Vežimo vidaus vandenų keliais sektoriuje vis dar susiduriama su didelėmis kliūtimis, nes nesuderintos 

valstybių narių taisyklės ir administracinė našta yra pernelyg didelė. Be to, vežimo vidaus vandenų keliais 

taisyklės įgyvendinamos neteisingai arba visai neįgyvendinamos, todėl taisyklės ir praktika yra 

fragmentuotos. 

Siekiant išspręsti šias problemas, reikia parengti gaires, kuriose būtų apibrėžtos priemonės, kaip 

racionalizuoti Europos laivybos praktikos taisykles ir pašalinti vežimo vidaus vandenų keliais sektoriaus 

administracinę naštą valstybėse narėse. Šiose gairėse būtų aprašyta, kaip valstybės narės galėtų pašalinti 

vežimo vidaus vandenų keliais sektoriaus naštą ir ištaisyti netinkamai įgyvendinamas taisykles. Taip bus 

remiamas vežimas vidaus vandenų keliais kertant kelias vandenų kelių teritorijas, pavyzdžiui, nuo Reino 

per Mainą iki Dunojaus, ir bus sudarytos sąlygos tam, kad vežimo vidaus vandenų keliais sektorius 

Europoje galėtų tapti ekonomiškai gyvybingesnis, taigi konkurencingesnis ir svarbesnis logistikos 

požiūriu. 

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: 

Į Europos Sąjungą įstojus Lenkijai, Čekijai, Slovakijai, Slovėnijai, Vengrijai, Rumunijai ir Bulgarijai jos 

vidaus vandenų laivybos sistema buvo papildyta minėtų šalių sistemomis. Dėl šio išplėtimo padidėjo 

būtinybė spręsti su vidaus vandenų laivyba susijusius institucinius, administravimo ir techninius klausimus. 

Padaryta didelė pažanga derinant teisės aktus Europoje, visų pirma techninio, saugos ir įgulos 

komplektavimo reglamentavimo srityje, tačiau to nepakanka. Kadangi vidaus vandens kelių eismas tampa 

vis perspektyvesnis, todėl suderinimas yra labai svarbus. 

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

Pakeitimo projektas 22 
=== TRAN/5533 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 29 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 29 
2.0.PPPA 

    4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 800 000 1 000 000 4 800 000 1 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Ekologinis ženklas aviacijai /Parodomasis projektas: ekologinio ženklo 

suteikimo aviacijai savanoriškos sistemos įdiegimas pasinaudojant EASA ekologiniu portalu 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio projekto tikslas – užtikrinti lengvą prieigą prie informacijos apie aviacijos aplinkosauginį 

veiksmingumą (geriausia tai padaryti pasinaudojant neutraliu ir nepriklausomu šaltiniu) keliautojams ir 

netoli oro uostų gyvenantiems žmonėms. 

Taip, kaip Europos piliečiai informuojami apie ekologiškus produktus, keleiviai bus informuojami apie 

orlaivių ir oro transporto bendrovių ekologinę pažangą. Vykdant projektą bus nagrinėjami orlaivių 

ekologinės pažangos rodikliai (triukšmas ir išmetami teršalai) ir oro vežėjų (išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekis, išmetamų kietųjų dalelių kiekis, kompensavimas ir tvarumas (biologiniai) 

degalai, orlaivių triukšmas) ekologinės pažangos rodikliai, taip pat veiklos priemonės. 

Pagrindinė veikla bus susijusi su valdymo struktūros, parametrų, komunikacijos struktūros ir IT 

platformos ekologiniam portalui kūrimu. IT platforma jau veikia, ji bus išplėsta, kad į ją būtų įtraukti 

išmetamųjų teršalų, orlaivių parko ir veiklos duomenys, kad būtų galima paremti ženklinimo veiklą. 

Sistema taip pat leis oro uostams įvertinti oro transporto bendroves pagal aplinkosauginį veiksmingumą, 

kad būtų teikiamos vietos paskatos. 

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: 

Šiuolaikiniai orlaiviai yra daug tobulesni kalbant aplinkos apsaugos veiksmingumą. 2005–2017 m. degalų 

naudojimo efektyvumas oro eismo sektoriuje Europoje padidėjo 24 %. Kiekvienos operacijos metu 

triukšmas sumažėjo 14 %. Nors šie svarbūs technologiniai patobulinimai pramonės sektoriuje yra gerai 

žinomi, jie nėra matomi keleiviams ir visuomenei. Be to, kalbant apie aplinkosaugą, aviacijai skiriama vis 

daugiau dėmesio. Įtraukiant aviaciją į ekologinio ženklinimo sistemą siekiama informuoti suinteresuotuosius 

subjektus ir vartotojus, kad skrydžiai yra saugūs žmonėms ir aplinkai. 

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

Pakeitimo projektas 26 
=== TRAN/5540 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 30 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 30 
2.0.PPPA 

    500 000 300 000 500 000 300 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 300 000 500 000 300 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Tarptautinių naktinių traukinių eismo atgaivinimas  

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Atsižvelgiant į Komisijos politikos prioritetus – atgaivinti geležinkelių sektorių ir sukurti bendrą Europos 

geležinkelių erdvę, kad būtų galima užtikrinti perėjimą prie kitų transporto rūšių, be kita ko, atsižvelgiant 

į tai, kad būtina skubiai rasti alternatyvų vidutinio nuotolio skrydžiams ir siekti tarptautinių su klimatu 

susijusių tikslų, vykdant šį bandomąjį projektą, visų pirma, bus siekiama analizuoti, tirti ir suformuluoti 

konkrečias politikos rekomendacijas, kurios padėtų bendrovėms plėtoti perspektyvias tarptautines 

traukinių paslaugas, visų pirma, greitųjų ir naktinių traukinių paslaugas, be kita ko, remiantis teisės 

aktais dėl viešųjų paslaugų teikimo. 

Vykdant šį projektą būtų išsamiai išanalizuotos bendrovių siūlomos naujos tarptautinės paslaugos 

(greitojo ir visų pirma naktinių traukinių paslaugos), naujausia jų patirtis bei patiriami sunkumai, taip 

pat bilietų pardavimo aspektai, galimi sunkumai sudarant tarptautines viešųjų paslaugų sutartis ir 

vykdant geležinkelių riedmenų modernizavimo ir techninės priežiūros viešuosius pirkimus ir finansavimą. 

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 pasiekti Europos ir tarptautinius su klimatu susijusius tikslus ir atkurti sąžiningą transporto rūšių 

konkurenciją, reikia imtis įvairių priemonių, kad būtų pereita prie geležinkelių transporto. Naktiniai 

traukiniai yra neatskiriama šios koncepcijos dalis. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 28 
=== TRAN/5543 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 31 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 31 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 200 000 400 000 200 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Transporto inovacijos vyresnio amžiaus asmenims 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Daug mokslinių tyrimų skirta demografinius pokyčiams ir gyventojų senėjimui. Europos Sąjungoje vis 

dažniau vartojamos tokios naujos sąvokos, kaip antai, visuomenės senėjimas ir senjorų ekonomika, ir jos 

tampa įprastomis. Daugelyje tyrimų nagrinėjami tradiciniai būdai, kaip spręsti šią problemą, ir daug 

dėmesio skiriama vyresnio amžiaus asmenų transporto poreikiams. Išvados rodo, kad geresnės galimybės 

naudotis veiksmingomis transporto paslaugomis yra glaudžiai susijusios su geresne gyvenimo kokybe. 

Kelionių tendencijos ir lankstumas kinta atsižvelgiant į vyresnio amžiaus asmenų poreikius, prioritetus ir 

elgseną. Galima pastebėti, kad daugumoje tyrimų analizuojama, kaip transporto inovacijos geriausiai 

palengvina vyresnio amžiaus asmenų judumo galimybes, ir stebėtina, kad nevykdomi tyrimai priešinga 

kryptimi (t. y. netiriama, kaip ir kokie nauji sprendimai gali pakeisti vyresnio amžiaus žmonių judumo 

modelius ir galiausiai daryti įtaką būsimai infrastruktūros plėtrai). Šiame tyrime dėmesys turėtų būti 

sutelktas į visas transporto inovacijų sritis ir bus nustatyta svarbių socialinių duomenų ir vyresnio 

amžiaus asmenų poreikių, įskaitant jų IRT (informacinių ir ryšių technologijos) žinių lygį, koreliacija. 

Yra aišku, kad įgyvendinant, įdiegiant, administruojant ir skatinant vyresnio amžiaus asmenims skirtas 

transporto naujoves, reikės specialių ekspertinių žinių, informacijos ir duomenų, siūlomų įvairių sričių 

visuomeniniuose sektoriuose. Todėl vykdant šį projektą reikalinga atlikti vyresnio amžiaus asmenų 

apklausas ir pasikalbėti su įvairių ES keleivinio transporto rinkos suinteresuotųjų subjektų grupių 

atstovais. 

Pagrindiniai šio projekto tikslai: 

apibendrinti nustatytus faktus, susijusius su įvairiais vyresnio amžiaus asmenų transporto poreikiais 

Europos Sąjungoje (prieinamumas, įperkamumas, patogumas naudotis ir priimtinumas); 

apibendrinti nustatytus faktus, susijusius su vyresnio amžiaus asmenims skirtų inovacijų tipais 

(transporto priemonė, infrastruktūra ir organizavimas), apžvelgiant atitinkamą literatūrą ir peržiūrint 

realius sprendimus Europos šalyse; 

nustatyti geriausią praktiką ir kliūtis; 

peržiūrėti dabartines šios srities ES politikos priemones ir nustatyti pagrindines spragas ir poreikius; 

parengti rodiklius ir rekomendacijas dėl vyresnio amžiaus asmenims skirtų transporto inovacijų kūrimo, 

planavimo ir valdymo; 

nustatyti radikalias (ir kitas) inovacijas, kurios gali pakeisti vyresnio amžiaus žmonių judumo modelius; 

pateikti politikos rekomendacijas. 
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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 projektą būtų padedama spręsti su demografiniais pokyčiais ir senėjimu susijusias problemas. ES 

institucijų lygmeniu neseniai buvo parengta keletas ataskaitų, kuriose išdėstytos sąlygos ir būtinybė imtis 

veiksmų, susijusių su vyresnio amžiaus asmenų judumu, taip pat vykdoma diskusija dėl plataus autonominių 

transporto priemonių įgyvendinimo masto arba iniciatyva „Europa – geriausia kelionės tikslo vieta vyresnio 

amžiaus asmenims“. Tačiau nauji visapusiško pobūdžio veiksmai turėtų būti remiami pasitelkiant integruotą 

požiūrį, kurį taikant atsižvelgiama į transporto inovacijų ir vyresnio amžiaus asmenų kintančių keliavimo 

modelių sąryšį. 

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

Pakeitimo projektas 29 
=== TRAN/5544 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 32 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 32 
2.0.PPPA 

    400 000 200 000 400 000 200 000 

Rezervas         

Iš viso      400 000 200 000 400 000 200 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Europos jūsų uostų žalinimo galimybės 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Viena iš veiklos, kurią vykdo uostų administracijos ir kuri pastaruoju metu įgijo pagreitį, krypčių yra 

nustatyti tokią plėtros veiklą ir investicijas, kad, jos, viena vertus, padėtų užtikrinti planuojamas technines 

ir organizacines uosto eksploatacijos ateityje sąlygas, ir, kita vertus, jas vykdant būtų atsižvelgta į įvairius 

socialinius ir aplinkos apsaugos reikalavimus, kad būtų galima išlaikyti arba pagerinti šių dviejų sričių 

kokybę. Projekto tikslas – pristatyti tyrimus apie su tvaria plėtra susijusio informuotumo lygį bei šios 

srities veiklą Europos uostuose ir, visų pirma, žaliojo uosto koncepciją. Remiantis hipoteze, žaliojo uosto 

koncepciją įtraukus į Europos jūrų uostų plėtros strategiją, pagerės ryšiai aplinkosaugos srityje ir bus 

remiamas Europos jūrų uostų konkurencingumas. Pasinaudojant tyrimų rezultatais bus galima nustatyti 

žaliųjų uostų plėtros kryptis ir atlikti mokslinius tyrimus, kad būtų parengtas priemonių, kuriomis būtų 

remiama ši veikla, rinkinys. Taigi bus galima įgyvendinti Europos jūrų uostų plėtros strategijas pagal 

žaliojo uosto koncepciją. 

Šio projekto rezultatai ir (arba) galima plėtotė 

Mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimo galimybės yra didžiulės, todėl autoriai yra numatę įvairią veiklą, 

kuria siekiama viešinti mokslinių tyrimų rezultatus, planus, be kita ko, parengti kiekybinio tyrimo 

ataskaitą, keletą mokslinių straipsnių, monografiją. 
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Projekto novatoriškas ir (arba) eksperimentinis pobūdis 

Šio projekto autoriai siūlo atlikti tyrimą (tai būtų pirmas tokio pobūdžio tyrimas Europoje) apie tai, kaip 

ES uostų administravimo institucijos suvokia veiklą su žaliojo uosto koncepcija susijusios tvarios plėtros 

srityje. Toliau bus nustatytas vykdomų veiksmų ir jūrų uosto ekonominės veiklos rezultatų sąryšis. 

Remiantis naujomis vykdant projektą surinktomis žiniomis bus nustatytas naujas kompleksinis ir įvairias 

sritis apimantis požiūris į jūrų uosto organizavimą ir eksploatavimą vykdant verslo veiklą. Be to, 

kiekvienas uostas galės įvertinti, kokiu mastu jame vykdoma žaliojo uosto koncepcija ir kokių toliau 

veiksmų reikėtų imtis, kad būtų paisoma krypties ir tęsiama uosto žalinimo veikla. Tai turėtų būti 

pagrindas, kuriuo remiantis būtų galima atlikti tolesnius žaliojo uosto vertinimus remiantis atitinkamais 

matavimais ir vertėmis pagal žaliojo uosto koncepcijos tikslus. 

Jūrų sektoriuje pastebima aktyvesnė veikla, kurią vykdant dėmesys telkiamas į tvarią jūrų uostų plėtrą. Ši 

veikla apima dvi pagrindines jų išorės operacijų sritis, t. y. dėl investicijų uostuose ir uostų veiklos 

atsirandančio neigiamo poveikio aplinkai mažinimą ir uostų ir jų apylinkių santykius. Socialinė jūrų 

uostų atsakomybė yra priemonė, kuria pasinaudojant galima pakeisti padėtį, ypač minėtoje santykių 

srityje. Be to, uostų valdymo organai ir savivaldos institucijos vis labiau domisi abiem šiomis sritimis. 

Uostų ekologiškumas ir jų santykiai su regionų savivaldybėmis kasmet tikrinamas pasinaudojant 

konkursais ir reitingais (pvz., žaliojo uosto apdovanojimai). 

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: 

Pažymėtina, kad visame jūrų ekonomikos sektoriuje, sutelktame aplink jūrų uostus, šiuo metu dedamos 

pastangos siekiant užtikrinti tvarią plėtrą, kaip numatyta žaliojo uosto teorijoje. Vadinamoji žalioji teorija 

apima visas uosto veiklos sritis, įskaitant santykius su aplinka, poveikį gamtinei aplinkai ir 

makroekonominiam regioniniam ir nacionaliniam augimui. Todėl imantis akademinės srities veiksmų turėtų 

būti laikomasi trijų krypčių požiūrio, kurį taikant atsižvelgiama į (uostų) ekonomiką, (uosto ir jūrų) 

bendruomenę ir (sausumos ir jūrų) aplinką. Šiuo metu mokslo srityje šio tikslo nesiekiama. 

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

Pakeitimo projektas 20 
=== TRAN/5531 === 

Pateikė Transporto ir turizmo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 06 02 77 33 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

06 02 77 33 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Judumo mieste ir oro transporto infrastruktūros sujungimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 
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Šis projektas bus įgyvendintas kaip tyrimas ir juo bus siekiama užtikrinti geriausias jungtis tarp miesto 

centrų ir oro uostų. Kai kurie oro uostai yra didelių miestų pakraščiuose, o kai kurie mažesni oro uostai 

kartais būna toli nuo miesto. Judumas mieste turėtų būti tiriamas kaip galimas sprendimas ryšium su 

infrastruktūros pajėgumų trūkumu, atsižvelgiant į aplinkos aspektą, pvz., vietos oro kokybę ir triukšmą. 

Taip pat bus įvertintas eismo valdymas ir kitos technologinės galimybės. 

Tyrime taip pat bus nagrinėjamos greitojo geležinkelio linijos į oro uostus ir miestų teritorijas ir (arba) 

tarp jų galimybės. 

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: 

Siekiama palengvinti keliavimo galimybes keleiviams siūlant konkrečias įprastas priemones ir kitas 

netradicines sistemas, pavyzdžiui, elektrinius arba hibridinius orlaivius (pvz., girokopteriai), kurie, kaip 

numatoma, artimiausiu metu taps viena iš vietos judumo galimybių. Be to, pramonė sukūrė prototipus, kurie 

turi būti sertifikuojami. 

Šis projektas taip pat padės sumažinti poveikį aplinkai, atsirandantį dėl neveiksmingų viešojo transporto 

jungčių su oro uostais, ir išvengti eismo kamščių aplink juos. 

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

Pakeitimo projektas 1045 
=== GUE//8189 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 01 04 01 punktas — Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) veiklos rėmimo išlaidos — 

Aplinkos paprogramė 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 01 04 01 
2.0.4 

1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Rezervas         

Iš viso  1 806 828 1 806 828 1 806 828 1 806 828 293 172 293 172 2 100 000 2 100 000 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į tai, kad ši išlaidų kategorija numatyta komunikavimui apie projektus, jų atrankai ir stebėsenai 

bei ataskaitų apie projektus teikimui skirtų IT sistemų kūrimui, saugojimui, priežiūrai, saugumui kokybės 

užtikrinimui ir eksploatavimui, ji turi būti padidinta, atsižvelgiant į paramos, teikiamos projektams ir jų 

rezultatų sklaidai, svarbą. Įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai turėtų būti tokio pat dydžio – 

teisingi skaičiai jau pateikti. 

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

Pakeitimo projektas 499 
=== VERT/7620 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

07 02 01 straipsnis — Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos 

aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

Rezervas         

Iš viso  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 300 000 000 200 000 000 455 195 200 288 000 000 

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 794 
=== S&D//7279 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 01 straipsnis — Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos 

aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

Rezervas         

Iš viso  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 100 876 880 50 438 440 256 072 080 138 438 440 

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 1003 
=== GUE//8129 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 01 straipsnis — Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos 

aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 

Rezervas         

Iš viso  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 94 804 800 62 000 000 250 000 000 150 000 000 
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Pagrindimas: 

Šis padidinimas atitinka būtinybę skubiai spręsti ES aplinkos apsaugos klausimą, nes mūsų ekonomikos 

žalinimas iki šiol vyksta labai lėtai aplinkos ir ateities kartų nenaudai. 

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

Pakeitimo projektas 919 
=== EPP//7100 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 01 straipsnis — Parama ekologiškesnei ir tausiau išteklius naudojančiai ekonomikai ir Sąjungos 

aplinkos politikos ir teisės aktų rengimui bei įgyvendinimui 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 01 
2.0.4 

155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Rezervas         

Iš viso  155 195 200 88 000 000 155 195 200 88 000 000 15 519 520 7 759 760 170 714 720 95 759 760 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 500 
=== VERT/7621 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 02 straipsnis — Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

Rezervas         

Iš viso  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 300 000 000 200 000 000 520 844 000 312 000 000 

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 795 
=== S&D//7280 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 02 straipsnis — Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas 
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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 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

Rezervas         

Iš viso  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 143 548 600 71 774 300 364 392 600 183 774 300 

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 920 
=== EPP//7101 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 02 straipsnis — Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Rezervas         

Iš viso  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 22 084 400 11 042 200 242 928 400 123 042 200 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 694 
=== R-E//7429 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 02 straipsnis — Biologinės įvairovės nykimo stabdymas ir jos didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 02 
2.0.4 

220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Rezervas         

Iš viso  220 844 000 112 000 000 220 844 000 112 000 000 3 457 000 5 600 000 224 301 000 117 600 000 

Pagrindimas: 

Miškai atlieka svarbų vaidmenį sprendžiant didžiausias mūsų laikų tvarumo problemas, kaip antai biologinės 

įvairovės mažėjimas, klimato kaita ir gyventojų skaičiaus didėjimas. Tarptautiniuose susitarimuose ir 

įsipareigojimuose pripažįstama, kad, siekiant panaikinti miškų naikinimo tendenciją, reikia imtis plataus 

užmojo veiksmų. ES yra pasiekusi puikių rezultatų, būdama pasaulinė lyderė kovojant su miškų naikinimu, 

ir turime dėti daugiau pastangų, kad sustabdytume miškų naikinimą ir miškų nykimą. 

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

Pakeitimo projektas 501 
=== VERT/7622 === 
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Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 03 straipsnis — Parama geresniam aplinkos valdymui ir informacijai visais lygmenimis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

Rezervas         

Iš viso  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 100 000 000 70 000 000 150 165 300 121 000 000 

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 921 
=== EPP//7102 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

07 02 03 straipsnis — Parama geresniam aplinkos valdymui ir informacijai visais lygmenimis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 03 
2.0.4 

50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Rezervas         

Iš viso  50 165 300 51 000 000 50 165 300 51 000 000 5 016 530 2 508 265 55 181 830 53 508 265 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 336 
=== ENVI/5447 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervas         

Iš viso      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Aplinkosauginė stebėsena naudojant bites 
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Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – įdiegti aplinkos duomenų rinkimo, pasinaudojant bitėmis ir bičių 

produktais, priemonę. Taip bus galima įvertinti aplinkos taršą ir sklaidą kraštovaizdžio lygmeniu. Taip pat 

bus galima įvertinti augalų įvairovę kraštovaizdžiuose. 

Nepaisant didelio teršalų poveikio žmonių gerovei ir gamtai, vis dar esama didelių duomenų ir 

informacijos spragų, susijusių su įvairių aplinkos teršalų ir, visų pirma, pesticidų poveikiu. Dėl savo 

biologinių poreikių ir elgsenos bitės prisiliečia prie įvairių terpių. Dėl savo mitybos elgsenos bitės skraido 

dideliuose plotuose (iki 15 km spinduliu) ir jas veikia atmosferoje, dirvožemyje, augaluose ir vandenyje 

esantys teršalai. Rinkdamos nektarą, syvus čiulpiančių vabzdžių išskyras, žiedadulkes ir (arba) vandenį, 

jos kasdien aplanko daug augalų, o augalų sakus jos renka propolio gamybai. Skrisdamos jos taip pat 

susiliečia su ore esančiomis dalelytėmis, kurios prilimpa prie jų kūno plaukelių arba yra įkvepiamos per 

kvėptuką. Teršalai patenka į bičių avilius ir gali būti aptinkami bitininkystės produktuose, kaip antai 

medus, vaškas, pikis, žiedadulkės ir bičių duona. Be pesticidų, bitės ir jų produktai taip pat galėtų būti 

puiki priemonė stebėti kitus aplinkos teršalus, pavyzdžiui, sunkiuosius metalus, kietąsias daleles, 

lakiuosius organinius junginius arba sieros dioksidą (SO2). 

Bitės jau naudojamos kaip biologiniai aplinkos taršos lygio rodikliai. Naudojant bites ir jų produktus kaip 

biologinę stebėsenos priemonę, buvo atliekami tyrimai, kuriais siekiama išmatuoti aplinkos kokybę. Jau 

yra aprašyta įvairaus pobūdžio, sudėtingumo ir masto aplinkos stebėsenos tyrimų, kurie atlikti naudojant 

bites. Susirūpinę dėl to, kad nyksta bičių spiečiai, bitininkai, bitininkai technikai ir mokslininkai 

konkrečiose Europos vietose pradėjo analizuoti teršalų kiekį bitėse ir bičių produktuose. Dažnai gaunami 

tie patys rezultatai: bitės tuo pat metu ir palaipsniui susiduria su įvairiausiais teršalais. 

Be to, esama didelių žinių spragų, susijusių su augalų rūšių įvairove ir gausa įvairiuose ES 

kraštovaizdžiuose. Tokios žinios yra labai svarbios siekiant įvertinti buveinių kokybę ir nustatyti, kokį 

poveikį įvairūs žemės naudojimo būdai gali daryti buveinėms. Bičių avilių žiedadulkių rinkimas ir analizė 

yra daug žadantis būdas gauti neįkainojamų duomenų ir informacijos, galinčių padėti užpildyti tas žinių 

spragas. 

Su aplinka susiję duomenys ir informacija, gauti vykdant stebėseną naudojant bites, padėtų remtų ES 

politiką šiose srityse: 

visuomenės sveikata ir maisto sauga 

augalų ir gyvūnų sveikata, įskaitant bičių sveikatą, 

žemės ūkio ir kaimo, įskaitant bitininkystę, plėtra, 

žemės ūkio gamyba ir aprūpinimas maistu, 

aplinkos apsauga (gamta, oras, vanduo, dirvožemis), 

biologinė įvairovė. 

Visų pirma būtų remiami efektyvūs veiksmai pagal: 

Direktyvą 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo, 

Reglamentą (EB) 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką,  

ES bendrąją žemės ūkio politiką, 

ES biologinės įvairovės politiką, įskaitant ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, 

Direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, 

Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų. 

Taip aplinkosauginė stebėsena naudojant bites padėtų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT) 

Europos Sąjungoje, visų pirma 2-ąjį tikslą (bado panaikinimas), 3-ąjį tikslą (gera žmonių sveikatos būklė 
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ir gerovė), 12-ąjį tikslą (atsakingas vartojimas ir gamyba), 14-ąjį tikslą (gyvybė vandenyse) ir 15-ąjį tikslą 

(gyvybė žemėje). 

2018 m. Parlamentas finansavo bandomąjį projektą „Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant 

bites“. Įgyvendinant šiuos parengiamuosius veiksmus bus imamasi tolesnių su ankstesniu bandomuoju 

projektu susijusių veiksmų. Jais būtų dar labiau išplėsta taikymo sritis į ją įtraukiant kitus aplinkos 

teršalus, taip pat būtų stebima augalų įvairovė. Šie parengiamieji veiksmai būtų piliečių mokslo projektai 

ir bitininkai vaidintų pagrindinį vaidmenį rinkdami mėginius iš avilių. 

Su parengiamaisiais veiksmais susijusi veikla: 

vykdant parengiamuosius veiksmus būtų finansuojamas metodikos, kuri šiuo metu plėtojama ir bandoma 

vykdant bandomąjį projektą, įdiegimas visoje ES. Be to, imantis veiksmų būtų siekiama išplėsti stebėseną, 

kad ji apimtų kitus aplinkos teršalus ir augalų įvairovę. 

Konkreti pagal šiuos parengiamuosius veiksmus vykdytina veikla: 

išnagrinėti, kaip išplėsti stebėsenos protokolą įtraukiant aplinkos teršalus (ne tik pesticidus), ir parengti 

tinkamus modulius šioje srityje; 

įgyvendinti stebėsenos protokolą imant mėginius iš avilių (turi būti taikomi įvairūs žemės naudojimo 

būdai) visose valstybėse narėse mėginius; 

atlikti ėminių cheminę ir žiedadulkių analizę; 

sukurti IT infrastruktūrą siekiant surinkti duomenis, saugoti, tvarkyti, apdoroti surinktus duomenis ir jais 

ir dalytis. 

Šie parengiamieji veiksmai bus vykdomi trejus metus ir jų biudžetas bus 5 mln. EUR. 

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: 

Pesticidai ir kiti aplinkos teršalai daro didelį poveikį žmonių gerovei ir gamtai. Duomenų ir informacijos 

apie teršalų poveikį aplinkoje žmonėms ir laukiniams gyvūnams spragos yra didžiulės. Remiantis šiuo metu 

vykdomu bandomuoju projektu, šiais parengiamaisiais veiksmais bus įdiegta priemonė, kurią taikant 

pasinaudojama bitėmis siekiant rinkti duomenis, reikalingus minėtoms spragoms pašalinti. Taip bus 

prisidedama prie veiksmingesnės ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikos ir veiksmų. 

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

Pakeitimo projektas 815 
=== S&D//7305 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervas         

Iš viso      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 
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Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – ES apdulkintojų stebėsena ir rodikliai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – padėti įgyvendinti ES masto laukinių vabzdžių apdulkintojų 

stebėsenos valstybėse narėse sistemą ir nustatyti susijusius rodiklius. 

Apdulkintojai yra neatsiejama sveikų ekosistemų dalis, o jų populiacijų dramatiškas sumažėjimas kelia 

didelį susirūpinimą. Europoje gyvūnų vykdomą apdulkinimą visų pirma atlieka vabzdžiai: apie 2 000 

bičių rūšių, 900 žiedmusių rūšių, 500 drugelių rūšių, 8 000 kandžių rūšių. Kitų rūšių musės, vapsvos ir 

vabalai taip pat atlieka svarbią apdulkinimo funkciją. Be jų sumažėtų ir ilgainiui išnyktų daug augalų 

rūšių, o padariniai gamtai ir žmonių gerovei būtų dideli. Europos Sąjungoje 4 iš 5 kultivuojamų ir 

laukinių žydinčių augalų rūšių bent iš dalies priklauso nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo. Iki 15 mlrd. 

EUR siekianti metinė ES žemės ūkio produkcija tiesiogiai sietina su vabzdžiais apdulkintojais. Jie yra 

bendrai laikomi vienu iš svarbiausių sveikos aplinkos rodiklių. 

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija priėmė ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, atsižvelgdama į Europos 

Parlamento ir Tarybos raginimus imtis veiksmų siekiant reaguoti į plačiai pripažintą faktą, kad labai 

mažėja apdulkintojų populiacijos. Šia iniciatyva nustatomi veiksmai, kuriais siekiama pašalinti žinomas 

mažėjimo priežastis, tačiau daug dėmesio skiriama ir žinių bazės stiprinimui. Pabrėžiama duomenų ir 

informacijos apie apdulkintojus rinkimo sisteminio požiūrio svarba siekiant įvertinti politikos veiksmus ir 

padidinti jų veiksmingumą. Nors kai kuriose srityse turime pagrįstų žinių (drugelių populiacijų 

sumažėjimas, prasta jų buveinių būklė ir mažėjimo veiksniai), vis dar trūksta bendrų žinių, susijusių su 

daugelio apdulkintojų populiacijų statusu ir tendencijomis, taip pat jų mažėjimo priežastimis ir 

pasekmėmis. Koordinuotas stebėsenos procesas ES lygmeniu, grindžiamas standartizuotu duomenų 

vietoje rinkimu, padės pašalinti esmines spragas ir sukurti patikimus rodiklius, kurie padėtų užtikrinti 

veiksmingas apdulkintojams skirtas ES politikos priemones. 

Apdulkintojų rodikliai bus ypač svarbūs kuriant naują laikotarpio po 2020 m. ES biologinės įvairovės 

sistemą ir nustatant naują bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Apdulkintojai yra labai svarbi tema su JT 

Biologinės įvairovės konvencija, kurioje nustatyta visuotinė veiksmų biologinės įvairovės srityje sistema, 

susijusiame darbe, prie kurio aktyviai prisideda JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO). Itin svarbus 

momentas buvo pirmoji pasaulinė ataskaita apie apdulkintojus, kurią 2016 m. parengė Tarpvyriausybinė 

mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES). Tikimasi, kad 

apdulkintojai bus įtraukti į būsimos pasaulio biologinės įvairovės sistemos tikslus. Be to, kad 

apdulkintojai jau patys savaime yra tikslas, apdulkintojų rodikliai taip pat padės įvertinti pažangą siekiant 

kitų biologinės įvairovės tikslų, įskaitant tuos, kurie susiję su ES buveinių direktyva, tinklu „Natura 

2000“, žemės ūkiu ir miškininkyste. 

Kaip nustatyta pagal ES iniciatyvos dėl apdulkintojų 5C veiksmą, Komisija į BŽŪP veiksmingumo ir 

stebėsenos sistemą įtrauks su apdulkintojais susijusį rodiklį po to, kai ji bus baigta kurti ir pradės veikti. 

Toks rodiklis būtų neįkainojamas indėlis rodiklių sistemoje Komisijos pasiūlymuose dėl 2021–2027 m. 

BŽŪP: vabzdžiai apdulkintojai yra geras platesnės biologinės įvairovės rodiklis ir itin svarbus žemės ūkio 

gamybos veiksnys. Dėl šio dvejopo pobūdžio su apdulkintojais susiję rodikliai taip pat būtų puiki priemonė 

darnaus vystymosi tikslų (DVT) , visų pirma, 15-ojo tikslo (gyvybė žemėje) ir 2-ojo tikslo (bado 

panaikinimas) įgyvendinimo Europos Sąjungoje stebėsenos sistemai papildyti. Pievų drugių rodiklis jau 

įtrauktas į šią sistemą ir šie veiksmai padės sustiprinti drugių stebėsenos ir pranešimo apie rodiklius visoje 

ES tvarumą. 

Nors stebėsena ir rodikliai, parengti pagal ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, yra taikomi laukinių rūšių 

apdulkintojams, jie bus labai naudingi ir naminių bičių sveikatos bei bitininkystės sektoriaus reikmėms. 

Naminės ir laukinės rūšys minta tuo pačiu maistu, jų populiacijoms kenkiantys veiksniai yra tie patys. 
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Vykdant laukinių rūšių stebėseną ne tik bus teikiama gera informacija apie visų apdulkintojų aplinkos 

kokybę, bet ir bus gauti tyrimui labai svarbūs įvairių kenkiančių veiksnių ir jų sąveikos duomenys. Tai 

labai svarbu siekiant parengti veiksmingus švelninimo veiksmus ir remti veiksmingą atkūrimą. 

Be šio esminio indėlio į politikos formavimą, įgyvendinant stebėsenos sistemą gauti duomenys ir 

informacija sudarys galimybes sukurti priemones žemės valdytojams, visų pirma ūkininkams. Duomenys 

apie apdulkintojų rūšių būklę ir kartu geri pasėlių duomenys (pavyzdžiui, atsižvelgiant į rezultatus, gautus 

vykdant ES iniciatyvos dėl apdulkintojų 3B veiksmą) sudarytų sąlygas sukurti apdulkintojų ir 

apdulkinimo žemėlapį arba išankstinio perspėjimo apie apdulkinimo deficitą sistemą. Tai padėtų 

ūkininkams, kurių derlius ir pelnas iš esmės priklauso nuo apdulkintojų, priimti informacija pagrįstus 

sprendimus, kaip apsaugoti atitinkamą žemės ūkio veiklą, taip pat sumažinti riziką, susijusią su vabzdžių 

apdulkintojų populiacijos mažėjimu. 

Be to, būtų galima taikyti priemones, skirtas kitiems biomasės grandinės dalyviams, pvz., rizikos vertinimo 

ir valdymo priemones, skirtas maisto ir gėrimų gamintojams, tiekėjams arba mažmenininkams, kurių 

produktai ir paslaugos yra susiję su žemės ūkio produktais, priklausančiais nuo apdulkintojų. Taip geri 

duomenys ir informacija apie apdulkintojus padėtų plačiau įgyvendinti bioekonomikos darbotvarkę. 2018 

m. atnaujintoje bioekonomikos strategijoje numatyta imtis veiksmų, kuriais būtų remiamas tokių 

priemonių kūrimas, siekiant palengvinti apdulkintojų integraciją į tiekimo ir vertės grandines (3.3.4 

veiksmas). 

Tikimasi, kad ES apdulkintojų stebėsenos sistemos taikymo sritis apims bent pagrindines taksonomines 

grupes: bites, žiedines muses, drugelius ir kandis. Šiuo metu ES lygmeniu sistemingai vykdoma tik vienos 

apdulkintojų grupės, t. y. drugelių stebėsena ir ją atlieka pusė visų ES valstybių narių. 2018 m. 

Parlamentas finansavo Sąjungos drugelių stebėsenos ir rodiklių bandomąjį projektą (ABLE), kad 

stebėsenos sistema būtų išplėsta. Šie parengiamieji veiksmai būtų grindžiami minėtu bandomuoju 

projektu, jais būtų siekiama užtikrinti drugelių stebėseną visoje ES ir padėti inicijuoti pirmuosius ES 

lygmens kitų apdulkintojų grupių stebėsenos procesus. 

Komisija tikisi 2019 m. gegužės mėn. suburti techninių ekspertų grupę, kuriai būtų pavesta iki 2020 m. 

gegužės mėn. sukurti ES masto apdulkintojų stebėsenos sistemą ir su apdulkintojais susijusius rodiklius. 

Siekiant įgyvendinti stebėsenos sistemą ir sudaryti sąlygas duomenų srautams, kad rodikliai būtų parengti 

jau 2021 m., labai svarbu, kad būtina pasirengimo veikla valstybėse narėse būtų pradėta 2020 m. 

Manoma, kad daugelis valstybių narių susidurs su sunkumais, kalbant apie administracinius ir 

akademinius pajėgumus, todėl sėkmingas įgyvendinimas padės sutelkti pastangas ankstyvu etapu. 

Su parengiamaisiais veiksmais susijusi veikla: 

vykdant parengiamuosius veiksmus būtų finansuojama veikla, kuria padedama spręsti valstybių narių 

problemas pajėgumų srityje, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas darniai įgyvendinti ES masto vabzdžių 

apdulkintojų stebėsenos sistemą. 

Konkrečiai parengiamaisiais veiksmais būtų remiama ši veikla: 

– ekspertinių žinių kaupimas ES lygmeniu, ekspertų tinklų kūrimas ir mokymai; 

– sistemos įgyvendinimo koordinavimas valstybėse narėse; 

– pagalba rengiant administracinius, finansinius ir akademinius pajėgumus valstybėse narėse; 

– pagalba, teikiama pirmą kartą įgyvendinant programą valstybėse narėse, kurių pajėgumai 

nepakankami; 

– naudojimasis EP bandomuoju projektu ABLE ir jo papildymas kalbant apie esamą drugelių stebėsenos 

sistemą. 

Šie parengiamieji veiksmai bus vykdomi trejus metus ir jų biudžetas bus 5 mln. EUR. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 
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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: 

Dramatiškas vabzdžių apdulkintojų nykimas ir jo poveikis gamtai bei žmonių gerovei – tai didelė 

visuomenei iškilusi problema. Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus bus remiamas ES masto 

apdulkintojų stebėsenos sistemos įdiegimas ir apdulkintojų rodiklių kūrimas. Tai labai svarbu siekiant 

parengti veiksmingas politines atsakomąsias priemones ir įvertinti jų sėkmę sprendžiant problemas, 

susijusias su vabzdžių populiacijų mažėjimu ir apdulkinimo funkcijomis, visų pirma, įgyvendinant ES 

biologinės įvairovės politiką ir vykdant bendrą žemės ūkio politiką. Šie veiksmai, be kita ko, bus grindžiami 

ABLE drugelių stebėsenos bandomuoju projektu. 

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

Pakeitimo projektas 1005 
=== GUE//8132 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

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

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Bandymų su gyvūnais alternatyvų skatinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomasis projektas, kuriuo buvo siekiama skatinti ir kurti bandymų su gyvūnais alternatyvas, sudarė 

sąlygas imtis įvairių veiksmų (plėtoti švietimą ir mokymą, taip pat pagerinti informavimą ir komunikaciją 

alternatyvių metodų tema), apibrėžtų trijuose veiksmų, kuriuos pasiūlė Komisija šiam bandomajam 

projektui savo dokumente „Tarpinė 2017 m. bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų įgyvendinimo 

ataskaita“ (Ref. Ares(2017)1094287 – 01/03/2017) ir kuriuos Europos Komisija vykdė 2018 m., 

ramsčiuose. Siekiant užtikrinti šių sėkmingų veiksmų tvarumą ir veiksmingumą, bandomasis projektas 

turėtų būti tęsiamas kaip parengiamieji veiksmai. 

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: 

Bandomasis projektas, skirtas bandymų su gyvūnais alternatyvoms skatinti, buvo sėkmingas ir turėtų būti 

tęsiamas kaip parengiamieji veiksmai. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Pakeitimo projektas 331 
=== ENVI/5439 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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: 

Parengiamieji veiksmai – Europos atsparumo sausrai ir prisitaikymo prie klimato kaitos stebėjimo centro 

kūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagrindinis parengiamųjų veiksmų tikslas – įsteigti Europos sausrų stebėjimo tarnybą, kuri iš dabartinio 

savo statuso turėtų išsivystyti į organizaciją su instituciniais gebėjimais ir žmogiškaisiais bei 

materialiniais ištekliais, kad universitetų tinklas, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros padaliniai, 

gamybos sektoriaus įmonės ir pilietinė visuomenė galėtų veikti efektyviai ir veiksmingai. 

Šis Europos stebėjimo centras atliks tyrimus, susijusius su sausrų priežastimis ir pasekmėmis. 

Taip pat siekiama sujungti žmogiškuosius išteklius bei mokslo ir technikos žinias, kad būtų teikiama 

informacija (statistinių duomenų ir tendencijų analizė) ir kuriamos metodikos, kaip panaudoti ir pritaikyti 

našius išteklius atsižvelgiant į kiekvieno regiono ir kiekvieno konkretaus žemės ūkio produkcijos tipo 

realijas ir poreikius, taip pat teikti paramą ir konsultavimo paslaugas valstybėms narėms ir nuo sausros 

nukentėjusiems regionams. 

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: 

Europos sausrų stebėjimo centras jau įsteigtas ir veikia, tai yra institucija, turinti techninių ir žmogiškųjų 

išteklių, kad galėtų ištirti, kokių tinkamų veiksmų reikia imtis kilus ekstremalioms sausroms, su kuriomis 

susiduria kai kurie Europos regionai. 

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

Pakeitimo projektas 1053 
=== GUE//8208 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 
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Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 –– Herbicidų poveikis varliagyviams ir vabzdžiams apdulkintojams 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Bandomojo projekto tikslai apims: 

strategijos ir gairių, pagal kurias būtų siekiama atskleisti visą apdulkinimo ir derliaus sąsajų spektrą 

įvairiose valstybėse narėse, parengimą; 

pagalbą plėtojant politiką, kuria siekiama išsaugoti šias rūšis, ir kuo labiau sumažinti poveikį, kurį joms 

daro herbicidų naudojimas; 

laiko, per kurį turi būti parengtas sudedamųjų dalių, kurios negali būti naudojamos augalų apsaugos 

produktuose, sąrašas, nustatymą; 

šių produktų rinkodaros leidimo ir jų naudojimo pakartotinį įvertinimą; 

viešosiose laboratorijose, mokslinių tyrimų centruose ir akademinėse įstaigose vykdomų mokslinių 

piktžolių kontrolės, vengiant naudoti herbicidus, viešosiose erdvėse ir žemės ūkyje tyrimų rėmimą ir 

skatinimą; 

apsaugos priemonių ir integruotos žemės ūkio gamybos, siekiant vengti naudoti herbicidus, stiprinimą ir 

propagavimą. 

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: 

Apdulkintojų nykimas yra didžiausia ekologinė pastarųjų metų krizė. Mokslininkai mano, kad apie 35 proc. 

augalų pasaulyje tam tikru mastu priklauso nuo apdulkinimo, kurį atlieka vabzdžiai ir paukščiai. Visuose 

žemynuose atliekami tyrimai rodo, kad vabzdžiams ir paukščiams apdulkintojams dėl beatodairiško 

herbicidų ir pesticidų naudojimo žemės ūkyje kyla didelių grėsmių. 

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

Pakeitimo projektas 1054 
=== GUE//8209 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 
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Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Invazinių svetimų rūšių stebėjimas ir kontrolė po gaisrų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiama ištirti ir nustatyti invazinių svetimų rūšių stebėsenos ir kontrolės po gaisrų procedūras. 

Reikėtų palyginti turimą patirtį, eksperimentiškai taikyti skirtingus (mažiausiai) trijų skirtingų atvejų 

tyrimo metodus ir parengti geriausios praktikos vadovą, kuris būtų prieinamas valstybėse narėse. 

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: 

Miškų gaisrai yra viena iš invazinių svetimų rūšių plitimo priežasčių. Kuo anksčiau bus pradedama jas 

kontroliuoti, tuo sėkmingiau jos bus suvaldomos ir (arba) panaikinamos. 

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

Pakeitimo projektas 1055 
=== GUE//8210 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 – Maisto kokybės ir saugos biologinės gamybos srityje kontrolės mechanizmai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas – nustatyti maisto kokybės ir saugos taikant biologinius gamybos metodus 

kontrolės mechanizmus. Bus lyginamos valstybėse narėse naudojamos sistemos ir tai turėtų padėti 

parengti geriausios patirties šioje gamybos srityje vadovą. 

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: 



 

 109 

Atsižvelgiant į pastaraisiais metais nustatytų sukčiavimo atvejų skaičių ir poreikį užtikrinti vartotojų saugą, 

būtina skubi didesnė ir veiksmingesnė biologinės gamybos priežiūra. 

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

Pakeitimo projektas 1051 
=== GUE//8206 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 – Nauji cheminiai ir mikrobiologiniai vandens teršalai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Naujais cheminiais junginiais arba mikroorganizmais laikomi tie cheminiai junginiai ar 

mikroorganizmai, dėl kurių pirmą kartą nustatomi ligos atvejai arba kurie jau yra žinomi kaip darantys 

vis didesnį poveikį žmonių sveikatai, arba plinta į tas vietas, kuriose anksčiau nebuvo užfiksuoti jų 

keliamų ligų atvejai. Produktai, kurie anksčiau nebuvo pripažinti keliančiais visuomenės sveikatos 

problemų, gali apimti plačią cheminių produktų kategoriją (endokrininę sistemą ardančios medžiagos, 

vaistai, diagnostikos priemonės, kosmetika, antipirenai, vandens dezinfekavimo šalutiniai produktai, 

šalutiniai pramonės produktai, nanomedžiagos ir t. t.) ir mikroorganizmus (Escherichia coli O157, 

Legionella, hepatito E virusas, norovirusas, kriptosporidiozė, melsvabakterių toksinai ir kt.). 

Kartu su valstybių narių sveikatos priežiūros tarnybomis įgyvendinant šį projektą bus galima parengti ir 

pradėti taikyti nenumatytų atvejų planus, skirtus reaguoti į ekstremalias aplinkosaugos situacijas, 

parengti rekomendacijas, įskaitant korekcines, prevencines švietimo ar kitas priemones, kurios laikomos 

tinkamomis kiekvienam atvejui, ir skatinti gerąją aplinkos sveikatos praktiką. 

Projektas turėtų padėti vystyti ir skatinti: 

aplinkos stebėseną tenkinant skubius sveikatos priežiūros poreikius; 

epidemiologinį laboratorinį per vandenį plintančių ligų tyrimą; 

informuotumą apie tam tikrų naujų teršalų pasiskirstymo, toksiškumo, patvarumo ir transformacijos 

mechanizmus. 

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: 

Šių protrūkių stebėsena antžeminiuose vandens telkiniuose užtikrina, kad vandens kokybė būtų tikrinama ir 

taip būtų išvengta pavojaus sveikatai ir sumažėtų gydymo išlaidos. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 1052 
=== GUE//8207 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 – Klimato kaitos poveikis vandens kokybei 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Dėl vidutinės vandens telkinių temperatūros didėjimo vyksta mikrobiomų pokyčiai, pavyzdžiui, sudaromos 

palankios sąlygos melsvadumblių žydėjimui, dėl kurio gali susidaryti ciantoksinai ir kyla pavojus 

visuomenės sveikatai. 

Be to, potvyniai ir sausros daro poveikį cheminių ir mikrobiologinių teršalų pasiskirstymui vandens 

telkiniuose, o tam taip pat reikia skirti ypatingą dėmesį. 

Ši veiklos sritis turėtų apimti: 

upių ir vandens telkinių stebėseną, kad būtų galima iš anksto nustatyti toksiškų melsvabakterių, galinčių 

kelti pavojų, kad pablogės žmonėms vartoti skirto vandens ar rekreacinės paskirties vandens kokybė, 

galimų didelės rizikos zonų, kuriose gali kilti toksinių reiškinių, susijusių su melsvabakterių protrūkiu, 

nustatymas, 

kenksmingų žmogui protrūkių metu aptiktų organizmų ir jų toksinų klasifikavimą, 

daugelio galimai su klimato kaita susijusių įvykių, kurie kyla prisiveisus ir išplitus patogeniniams 

mikroorganizmams, pvz., choleros sukėlėjams, stebėseną, 

cheminių teršalų plitimo vandens aplinkoje stebėseną. 

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: 

Klimato kaita, kurią sukelia visuotinis atšilimas ir kuri pasireiškia sausromis bei potvyniais, regionuose 

lemia pokyčius, kurie gali būti siejami su cheminės ir mikrobiologinės vandens sudėties blogėjimu, taip 

keldami pavojų visuomenės sveikatai. 

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

Pakeitimo projektas 1056 
=== GUE//8211 === 
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Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 07 02 77 53 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 53 
2.0.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 – Ekologinis ir gamybinis miškų gaisrų paveiktų vietovių atkūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant pagerinti teritorijų, nukentėjusių nuo miškų gaisrų, ekologinį ir gamybinį atkūrimą ir kuo labiau 

padidinti anglies dioksido surinkimą po gaisrų, įgyvendinant šį bandomąjį projektą bus įvertintas šiuo 

metu turimų priemonių taikymas ir jų rezultatai (pavyzdžiui, kaimo plėtra) ir pasiūlyta keisti priemones, 

kurias valstybės narės gali naudoti, ir (arba) sukurti naujų. 

Miškų gaisrai yra vienas pagrindinių veiksnių, darančių poveikį aplinkai ir niokojančių ekosistemą, dėl jų 

prarandami toms vietovėms būdingi miškai, išnyksta įvairios rūšys ir daroma žala miesto gyventojams, 

taip pat kyla ir kitų problemų. 

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 klimato kaitos gaisrai tapo dažnesni ir stipresni, todėl padidėjo jų daroma žala. Ekologinio atkūrimo 

priemonės gali skirtis, atsižvelgiant į įvairius faktorius, pavyzdžiui, į gaisro trukmę, išdegusį plotą, pasekmes 

aplinkai, oro sąlygas, augmeniją ir turimus išteklius, kurie kiekvienu konkrečiu atveju gali skirtis. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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07 02 77 53 
2.0.PPPA 

    439 881 219 940 439 881 219 940 

Rezervas         

Iš viso      439 881 219 940 439 881 219 940 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Žemės valdytojų, gamtosaugininkų ir vietos bendruomenių gairių ir žinių 
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gerinimas siekiant išsaugoti mūsų kultūrinį paveldą „Natura 2000“ teritorijose ir už jų ribų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Žemės saugojimo iniciatyvoms būdingas glaudus gamtosaugininkų, ūkininkų ir vietos bendruomenių 

bendradarbiavimas. Jų tikslas – išsaugoti Europos kraštovaizdžių įvairovę ir jų biologinę įvairovę ir 

paremti tolesnį darnų kaimo ekonomikos vystymąsi. Bendradarbiavimas gamtos išsaugojimo srityje pagal 

žemės saugojimo principus šiuo metu vykdomas šešiose valstybėse narėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, 

Liuksemburge, Nyderlanduose, Rumunijoje ir Ispanijoje), o kitose valstybėse narėse (pvz., Lietuvoje, 

Čekijoje) šiuo metu pradedami taikyti panašūs metodai. 

Šios žemės saugojimo iniciatyvos vykdomos siekiant aktyviai pagerinti ES gamtos direktyvų įgyvendinimą. 

Vykdant projektą bus remiamos atitinkamos BŽŪP priemonės, įskaitant agrarinio kraštovaizdžio 

paukščių ir „Natura 2000“ teritorijų valdymo priemones. Įgyvendinant projektą bus siekiama įtraukti 

visas susijusias priemones (tikslus) į BŽŪP strateginius planus ir prioritetinių veiksmų programas. Be to, 

Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimas laikomas svarbiu projektui ir ES gamtos apsaugos teisės 

aktų įgyvendinimui. 

Kad pasiektų ir įtvirtintų šiuos tikslus vietos regionuose, dalyvaujančios organizacijos vykdo įvairią 

veiklą, kuria tikslingai remiami įvairūs suinteresuotieji subjektai atitinkamose kaimo vietovėse, kad būtų 

užtikrintas išsaugojimo priemonių struktūrinis pagrindas. 

Pagrindinės sritys įgyvendinant ES gamtos teisės aktus yra šios: 

— papildomų pajamų šaltinių suteikimas žemės naudotojams pasinaudojant žemės saugojimo 

priemonėmis, pvz., agrarinės aplinkosaugos priemonėmis, kurios padeda išsaugoti kraštovaizdį ir 

biologinę įvairovę, 

— aukštos kokybės regioninių produktų (pvz., iš „Natura 2000“ vietovių) rinkodara, 

— parama kaimo turizmui, 

— darbo vietų kūrimas, 

— regiono tapatybės puoselėjimas. 

Iš ligšiolinės patirties matyti, kad taikant žemės saugojimo metodą gerėja ES gamtos direktyvų 

įgyvendinimas, nes didinama vietos biologinė įvairovė, saugomas kultūrinis kraštovaizdis ir gerinama 

kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybė. Remiantis Veiksmų planu gamtai, žmonėms ir ekonomikai, 

tokiais veiksmais skatinami pažangūs dalyvavimo metodai ir stiprinamas visapusiškas žemės savininkų ir 

naudotojų dalyvavimas. 

Todėl norime aktyvinti ryšius ir keitimąsi patirtimi vykdant Europos žemės saugojimo iniciatyvas ir 

atitinkamose organizacijose: pastaruosius metus vykdant įvairias Europos žemės saugojimo iniciatyvas 

pradėta keistis patirtimi tarpusavyje. Iki šios dienos tokie kontaktai atnešė daug naudos. Lankantis 

vienam pas kitą ir dalyvaujant praktiniuose seminaruose parengiami nauji metodai, padedantys geriau 

įgyvendinti ES aplinkos, gamtos ir žemės ūkio politikos priemones. Šiandien labai svarbu yra stiprinti 

bendradarbiavimą Europos lygiu siekiant naudingų ilgalaikių rezultatų kaimo plėtrai ir gamtai. 

Be to, vykdant aktyvesnį bendradarbiavimą Europos lygmeniu būtų galima geriau įgyvendinti ES 

direktyvas, pvz., Buveinių direktyvą, Vandens pagrindų direktyvą, arba gerinti bendros žemės ūkio 

politikos poveikį įvairių šalių kultūriniams kraštovaizdžiams. Gauta informacija ir pasiūlymai bus 

apibendrinti ir pateikti Europos Komisijai ir atitinkamoms valstybių narių ministerijoms. 

Į šį projektą įtraukiami esami ir nauji partneriai ir jie galės pasisemti žinių atsižvelgdami į apibrėžtus 

pagrindinius veiksnius ir praktinę patirtį. Jie gali dalyvauti seminaruose ir Europos konferencijoje. Taigi 

šis projektas galiausiai padėtų skatinti Europos partnerystę ir stiprinti Europos Sąjungą. Bus surengti 

penki praktiniai seminarai su sėkmingos patirties turinčiais partneriais, per kuriuos bus apibrėžti 

svarbiausi vaisingo bendradarbiavimo siekiant išsaugoti gamtą, veiksniai. Esminiai veiksniai bus 
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apibendrinti daugiakalbiame leidinyje ir pristatyti baigiamojoje europinėje konferencijoje „Žemės 

saugojimas Europoje. Žmogui ir gamtai naudinga kooperacinio pobūdžio gamtos apsauga“. Nauji žemės 

apsaugos judėjimai galės naudoti šiuos elementus, siekdami gerinti savo darbą vietoje. 

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti geriau įgyvendinti ES direktyvas, pvz., Buveinių direktyvą, Vandens 

pagrindų direktyvą, arba gerinti bendros žemės ūkio politikos poveikį įvairių šalių kultūriniams 

kraštovaizdžiams. Gauta informacija ir pasiūlymai bus apibendrinti ir pateikti Europos Komisijai ir 

atitinkamoms valstybių narių ministerijoms. Be to, šalys bus skatinamos perduoti viena kitai žinias ir 

praktinę patirtį ir prireikus rengti tinkamas programas. 

Į šį projektą įtraukiami esami ir nauji partneriai ir jie galės pasisemti žinių atsižvelgdami į apibrėžtus 

pagrindinius veiksnius ir praktinę patirtį. Jie galės dalyvauti praktiniuose seminaruose ir Europos lygio 

konferencijoje. Taigi šiuo projektu taip pat bus padedama puoselėti europinės partnerystės projektus ir 

stiprinti Europos Sąjungą. 

Be ES gamtos apsaugos direktyvų įgyvendinimo, bus aptarti papildomi ir neseniai iškilę klausimai, susiję 

su kasdiene žemės saugojimo Europoje veikla, siekiant rasti sprendimus ir mokytis iš geros praktikos 

pavyzdžių, t. y.: 

— sambūvio su stambiaisiais plėšrūnais kaimo vietovėse klausimai; 

— įgyta patirtis ir išvados, susijusios su buveinių atkūrimu, ir dalyvavimas naujoje sutartyje dėl agrarinio 

kraštovaizdžio paukščių; 

— remiantis su Europos žemės saugojimo iniciatyvomis susijusia patirtimi ir pasiūlymais, bandomais 

projektas padės atnaujinti gaires dėl tinklo „Natura 2000“ ir žemės ūkio paskirties žemės; 

— šios išvados taip pat bus naudingos siekiant kelių tikslų, numatytų Veiksmų plane gamtai; 

— įgyta patirtis taip pat gali būti naudinga biogeografinių tinklų veikloje ir pan.. 

Ypatinga bendradarbiavimo vykdant žemės saugojimo iniciatyvas vertė – užmegzti gamtosaugininkų, 

žemės naudotojų ir vietos bendruomenių ryšiai. Tai gali padėti geriau įgyvendinti ES politikos tikslus ir 

skatinti Europai palankią nuomonę kaimo vietovėse. 

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 ir toliau nyksta biologinė įvairovė. Reikia skubiai imtis veiksmų, kad toks nykimas būtų sustabdytas. 

Siekiant šio tikslo, svarbų vaidmenį gali atlikti žemės saugojimo iniciatyvos. Šiuo metu Europoje su tuo 

susijęs aktyvus bendradarbiavimas nevykdomas. Todėl itin svarbu užtikrinti intensyvius patirties mainus, 

pagerinti įgyvendinimo priemones ir atkreipti dėmesį į geriausios praktikos pavyzdžius. Taip bus ne tik 

prisidedama prie mūsų biologinės įvairovės ir kultūrinių kraštovaizdžių ir (ar) paveldo išsaugojimo, bet ir 

skatinamas bendradarbiavimas Europos Sąjungoje. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Papildyti: 07 02 77 54 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

07 02 77 54 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervas         

Iš viso      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – ES apdulkintojų stebėsena ir rodikliai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – padėti įgyvendinti ES masto laukinių vabzdžių apdulkintojų 

stebėsenos valstybėse narėse sistemą ir nustatyti susijusius rodiklius. 

Apdulkintojai yra neatsiejama sveikų ekosistemų dalis, o jų populiacijų dramatiškas sumažėjimas kelia 

didelį susirūpinimą. Europoje gyvūnų vykdomą apdulkinimą visų pirma atlieka vabzdžiai: apie 2 000 

bičių rūšių, 900 žiedmusių rūšių, 500 drugelių rūšių, 8 000 kandžių rūšių. Kitų rūšių musės, vapsvos ir 

vabalai taip pat atlieka svarbią apdulkinimo funkciją. Be jų sumažėtų ir ilgainiui išnyktų daug augalų 

rūšių, o padariniai gamtai ir žmonių gerovei būtų didžiuliai. Europos Sąjungoje 4 iš 5 kultivuojamų ir 

laukinių žydinčių augalų rūšių bent iš dalies priklauso nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo. Iki 15 mlrd. 

EUR siekianti metinė ES žemės ūkio produkcija tiesiogiai sietina su vabzdžiais apdulkintojais. Jie yra 

bendrai laikomi vienu iš svarbiausių sveikos aplinkos rodiklių. 

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija priėmė ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, atsižvelgdama į Europos 

Parlamento ir Tarybos raginimus imtis veiksmų siekiant reaguoti į plačiai pripažintą faktą, kad labai 

mažėja apdulkintojų populiacijos. Šia iniciatyva nustatomi veiksmai, kuriais siekiama pašalinti žinomas 

mažėjimo priežastis, tačiau daug dėmesio skiriama ir žinių bazės stiprinimui. Pabrėžiama sisteminio 

požiūrio į duomenų ir informacijos apie apdulkintojus rinkimą svarba siekiant įvertinti politikos veiksmus 

ir padidinti jų veiksmingumą. Nors kai kuriose srityse turime pagrįstų žinių (drugelių populiacijų 

sumažėjimas, prasta jų buveinių būklė ir mažėjimo veiksniai), vis dar trūksta bendrų žinių, susijusių su 

daugelio apdulkintojų populiacijų statusu ir tendencijomis, taip pat jų mažėjimo priežastimis ir 

pasekmėmis. Koordinuotas stebėsenos procesas ES lygmeniu, grindžiamas standartizuotu duomenų 

vietoje rinkimu, padės pašalinti esmines spragas ir sukurti patikimus rodiklius, kurie padėtų užtikrinti 

veiksmingas apdulkintojams skirtas ES politikos priemones. 

Apdulkintojų rodikliai bus ypač svarbūs kuriant naują laikotarpio po 2020 m. ES biologinės įvairovės 

sistemą ir nustatant naują bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP). Apdulkintojai yra labai svarbi tema su JT 

Biologinės įvairovės konvencija, kurioje nustatyta visuotinė veiksmų biologinės įvairovės srityje sistema, 

susijusiame darbe, prie kurio aktyviai prisideda JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO). Itin svarbus 

momentas buvo pirmoji pasaulinė ataskaita apie apdulkintojus, kurią 2016 m. parengė Tarpvyriausybinė 

mokslinė politinė biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma (IPBES). Tikimasi, kad 

apdulkintojai bus įtraukti į būsimos pasaulio biologinės įvairovės sistemos tikslus. Be to, kad 

apdulkintojai jau patys savaime yra tikslas, apdulkintojų rodikliai taip pat padės įvertinti pažangą siekiant 

kitų biologinės įvairovės tikslų, įskaitant tuos, kurie susiję su ES buveinių direktyva, tinklu „Natura 

2000“, žemės ūkiu ir miškininkyste. 

Kaip nustatyta pagal ES iniciatyvos dėl apdulkintojų 5C veiksmą, Komisija į BŽŪP veiksmingumo ir 

stebėsenos sistemą įtrauks su apdulkintojais susijusį rodiklį po to, kai ji bus baigta kurti ir pradės veikti. 

Toks rodiklis būtų neįkainojamas indėlis rodiklių sistemoje Komisijos pasiūlymuose dėl 2021–2027 m. 

BŽŪP: vabzdžiai apdulkintojai yra geras platesnės biologinės įvairovės rodiklis ir itin svarbus žemės ūkio 

gamybos veiksnys. Dėl šio dvejopo pobūdžio su apdulkintojais susiję rodikliai taip pat būtų puiki priemonė 

darnaus vystymosi tikslų (DVT) , visų pirma, 15-ojo tikslo (gyvybė žemėje) ir 2-ojo tikslo (bado 

panaikinimas) įgyvendinimo Europos Sąjungoje stebėsenos sistemai papildyti. Pievų drugių rodiklis jau 

įtrauktas į šią sistemą ir šie veiksmai padės sustiprinti drugių stebėsenos ir pranešimo apie rodiklius visoje 
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ES tvarumą. 

Nors stebėsena ir rodikliai, parengti pagal ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, yra taikomi laukinių rūšių 

apdulkintojams, jie bus labai naudingi ir naminių bičių sveikatos bei bitininkystės sektoriaus reikmėms. 

Naminės ir laukinės rūšys minta tuo pačiu maistu, jų populiacijoms kenkiantys veiksniai yra tie patys. 

Vykdant laukinių rūšių stebėseną ne tik bus teikiama gera informacija apie visų apdulkintojų aplinkos 

kokybę, bet ir bus gauti esminiai įvairių kenkiančių veiksnių ir jų sąveikos tyrimui naudingi duomenys. 

Tai labai svarbu siekiant parengti veiksmingus švelninimo veiksmus ir remti veiksmingą atkūrimą. 

Be šio esminio indėlio į politikos formavimą, įgyvendinant stebėsenos sistemą gauti duomenys ir 

informacija sudarys galimybes sukurti priemones žemės valdytojams, visų pirma ūkininkams. Duomenys 

apie apdulkintojų rūšių būklę ir kartu geri pasėlių duomenys (pavyzdžiui, atsižvelgiant į rezultatus, gautus 

vykdant ES iniciatyvos dėl apdulkintojų 3B veiksmą) sudarytų sąlygas sukurti apdulkintojų ir 

apdulkinimo žemėlapį arba išankstinio perspėjimo apie apdulkinimo deficitą sistemą. Tai padėtų 

ūkininkams, kurių derlius ir pelnas iš esmės priklauso nuo apdulkintojų, priimti informacija pagrįstus 

sprendimus, kaip apsaugoti atitinkamą žemės ūkio veiklą ir sumažinti riziką, susijusią su vabzdžių 

apdulkintojų populiacijos mažėjimu. 

Be to, būtų galima taikyti priemones, skirtas kitiems biomasės grandinės dalyviams, pvz., rizikos vertinimo 

ir valdymo priemones, skirtas maisto ir gėrimų gamintojams, tiekėjams arba mažmenininkams, kurių 

produktai ir paslaugos yra susiję su žemės ūkio produktais, priklausančiais nuo apdulkintojų. Taip geri 

duomenys ir informacija apie apdulkintojus padėtų plačiau įgyvendinti bioekonomikos darbotvarkę. 2018 

m. atnaujintoje bioekonomikos strategijoje numatyta imtis veiksmų, kuriais būtų remiamas tokių 

priemonių kūrimas, siekiant palengvinti apdulkintojų integraciją į tiekimo ir vertės grandines (3.3.4 

veiksmas). 

Tikimasi, kad ES apdulkintojų stebėsenos sistemos taikymo sritis apims bent pagrindines taksonomines 

grupes: bitės, žiedines muses, drugelius ir kandis. Šiuo metu ES lygmeniu sistemingai vykdoma tik vienos 

apdulkintojų grupės, t. y. drugelių stebėsena ir ją atlieka pusė visų ES valstybių narių. 2018 m. 

Parlamentas finansavo Sąjungos drugelių stebėsenos ir rodiklių bandomąjį projektą (ABLE), kad ši 

stebėsenos sistema būtų išplėsta. Šie parengiamieji veiksmai būtų grindžiami minėtu bandomuoju 

projektu, jais būtų siekiama užtikrinti drugelių stebėseną visoje ES ir padėti inicijuoti pirmuosius ES 

lygmens kitų apdulkintojų grupių stebėsenos procesus. 

Komisija tikisi 2019 m. gegužės mėn. suburti techninių ekspertų grupę, kuriai būtų pavesta iki 2020 m. 

gegužės mėn. sukurti ES masto apdulkintojų stebėsenos sistemą ir su apdulkintojais susijusius rodiklius. 

Siekiant įgyvendinti stebėsenos sistemą ir sudaryti sąlygas duomenų srautams, kad rodikliai būtų parengti 

jau 2021 m., labai svarbu, kad būtina pasirengimo veikla valstybėse narėse būtų pradėta 2020 m. 

Manoma, kad daugelis valstybių narių susidurs su sunkumais, kalbant apie administracinius ir 

akademinius pajėgumus, todėl sėkmingas įgyvendinimas padės sutelkti pastangas ankstyvu etapu. 

Su parengiamaisiais veiksmais susijusi veikla: 

vykdant parengiamuosius veiksmus būtų finansuojama veikla, kuria padedama spręsti valstybių narių 

problemas pajėgumų srityje, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas darniai įgyvendinti ES masto vabzdžių 

apdulkintojų stebėsenos sistemą. 

Konkrečiai parengiamaisiais veiksmais būtų remiama ši veikla: 

ekspertinių žinių kaupimas ES lygmeniu, ekspertų tinklų kūrimas ir mokymai; 

sistemos įgyvendinimo koordinavimas valstybėse narėse; 

pagalba rengiant administracinius, finansinius ir akademinius pajėgumus valstybėse narėse; 

pagalba, teikiama pradedant įgyvendinti programą valstybėse narėse, kurių pajėgumai nepakankami; 

EP bandomojo projekto ABLE plėtojimas ir papildymas kalbant apie esamą drugelių stebėsenos sistemą. 

Šie parengiamieji veiksmai bus vykdomi trejus metus ir jų biudžetas bus 5 mln. EUR. 
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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: 

Dramatiškas vabzdžių apdulkintojų nykimas ir jo poveikis gamtai bei žmonių gerovei – tai didelė 

visuomenei iškilusi problema. Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus bus remiamas ES masto 

apdulkintojų stebėsenos sistemos įdiegimas ir apdulkintojų rodiklių kūrimas. Tai labai svarbu siekiant 

parengti veiksmingas politines atsakomąsias priemones ir įvertinti jų sėkmę sprendžiant problemas, 

susijusias su vabzdžių populiacijų mažėjimu ir apdulkinimo funkcijomis, visų pirma, įgyvendinant ES 

biologinės įvairovės politiką ir vykdant bendrą žemės ūkio politiką. Šie veiksmai, be kita ko, bus grindžiami 

ABLE drugelių stebėsenos bandomuoju projektu. 
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Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Europos biologinės įvairovės būklės vertinimas pasinaudojant Raudonosios 

knygos indeksu 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – įvertinti biologinės įvairovės būklės pokyčius Europoje (28 ES šalyse 

ir visoje Europoje), kad būtų galima reaguoti į bendrus nykimo veiksnius ir stebėti išsaugojimo priemonių 

ir politikos veiksmų poveikį. Taip bus padarytas svarbus indėlis į ES biologinės įvairovės strategijos ir 

laikotarpio po 2020 m. biologinės įvairovės sistemų galutinį vertinimą. Siūlomas metodas apima specialių 

žinių tinklų ir duomenų sutelkimą naudojant nustatytą matą, t. y. Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių 

apsaugos sąjungos (IUCN) raudonosios knygos indeksą, siekiant atnaujinti esamas Europos raudonąsias 

knygas ir įvertinti rūšių būklės pokyčius, kad būtų galima turėti informacijos taikant sektorines ir žemės 

naudojimo politikos priemones, nes labai svarbu patikslinti jų taikymo aprėptį. 

Per pastaruosius 20 metų Europoje labai padidėjo įvairių rūšių išnykimo pavojus. Nors, kalbant apie apie 

kai kurias organizmų grupes, populiacijų mažėjimo veiksniai yra žinomi ir taikomos išsaugojimo 

priemonės ir politika siekiant užkirsti kelią tolesnei mažėjimo tendencijai, visgi duomenų ir žinių apie su 

rūšimis susijusias tendencijas ir grėsmes nesama arba jie nėra lengvai prieinami, rūšių būklės rodikliai 

nėra sistemingai rengiami, o išsaugojimo ir politikos veiksmų geografinė aprėptis yra nevienoda. Todėl 

sudėtinga suprasti konkrečių atkūrimo priemonių poveikį ir sunku įvertinti ES pažangą, kalbant apie 

regioniniu ir tarptautiniu mastu sutartus tikslus sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. 
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Tarptautinės gamtos ir gamtos išteklių apsaugos sąjungos raudonosios knygos indeksas yra plačiai 

pripažintas išnykimo rizikos pasauliniu mastu nustatymo rodiklis ir jis buvo patvirtintas kaip oficialus 

pažangos rodiklis siekiant darnaus vystymosi tikslų ir pasaulinių Aičio biologinės įvairovės tikslų. Todėl 

kaip toks neseniai jis buvo taikytas vertinant regionines žinduolių, paukščių ir varliagyvių tendencijas 

Europoje ir Centrinėje Azijoje rengiant Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 

ekosisteminių paslaugų platformos regioninio vertinimo ataskaitą ir juo siūloma naudotis laikotarpio po 

2020 m. pasaulinės biologinės įvairovės sistemoje. Raudonosios knygos indeksas pagrįstas IUCN 

raudonosios nykstančių rūšių knygos duomenimis, joje įvertinta, kad nuo 2006 m. Europoje yra per 11 

000 nykstančių kalbant apie du regioninius lygmenis: geografinę Europą ir 28 Europos Sąjungos 

valstybes nares. Kalbant apie jūrų gyvūnų rūšis, vertinimų zona apima Viduržemio, Juodąją, Baltijos ir 

Šiaurės jūras ir europinę Atlanto vandenyno dalį (t. y. teritorinius vandenis ir išskirtinę ekonominę zoną, 

įskaitant Portugalijai ir Ispanijai priklausančių Makaronezijos salų išskirtines ekonomines zonas). 

Tačiau po 10 metų IUCN raudonosios knygos vertinimai laikomi oficialiai pasenusiais ir jokia 

taksonominė grupė iki šiol nebuvo pakartotinai įvertinta 28 ES šalių ir visos Europos mastu. Todėl labai 

svarbu reguliariai iš naujo įvertinti rūšis, kad būtų galima gauti patikimą ir prasmingą Europos 

biologinės įvairovės tendencijų ir grėsmės mažinimo laikui bėgant rodiklį ir formuoti faktais pagrįstą 

politiką. 

Vykdant parengiamuosius veiksmus bus siekiama pasinaudojant IUCN raudonosios knygos indekso 

duomenimis nustatyti bendrą beveik visų iki šiol IUCN raudonojoje nykstančių rūšių knygoje įvertintų 

taksonominių grupių išnykimo riziką 28 ES valstybėse narėse ir visos Europos mastu. Šios grupės – tai 

stuburiniai gyvūnai (žinduoliai, varliagyviai, ropliai, gėlavandenės žuvys), bestuburiai (ne jūrų moliuskai, 

drugeliai, vabalai saprofitai, laumžirgiai ir bitės), augalai (induočiai ir vaistiniai augalai). Pasinaudojant 

IUCN raudonosios knygos indeksu galima įvertinti, ar Europoje sumažėjo biologinės įvairovės nykimo 

tempas, ir padėti pagerinti vietoje taikomų išsaugojimo priemonių veiksmingumą įvertinant pažangą, 

padarytą įgyvendinant ES politiką ir teisės aktus, kaip antai dabartinę ES biologinės įvairovės strategiją, 

visų pirma 1-ąjį tikslą – padidinti rūšių ir jų buveinių apsaugą visapusiškai įgyvendinant ES gamtos 

apsaugos direktyvas, taip pat tai galimybė turėti informaciją nustatant laikotarpio po 2020 m. 

darbotvarkės politikos tikslus. Šie pakartotiniai vertinimai turėtų būti suderinti su politikos ciklu (pvz., 

2010 m. biologinės įvairovės veiksmų planas, ES biologinės įvairovės politika iki 2020 m., biologinės 

įvairovės strategijos iki 2030 m. ir pan.). 

Bendra rūšių pakartotinio įvertinimo metodika bus pagrįsta esamais Raudonosios knygos vertinimais. 

Siekiant surinkti būtiną informaciją ir atnaujinti vertinimus, reikės atlikti tam tikrą išankstinį darbą. 

Vertinimo praktiniai seminarai bus organizuojami tik siekiant peržiūrėti Raudonojoje knygoje esančių 

rūšių, kurioms gresia didžiausias pavojus, statusą, ir tikėtina, kad jų bus mažiau nei atliekant tipinį 

vertinimą, taigi atitinkamai tai padaryti yra pigiau. Šių seminarų trukmė bus nuo 1–4 dienų, priklausomai 

nuo vertintinų rūšių skaičiaus. Taksonominės žinios, ekspertinės žinios ir duomenys bus mobilizuoti 

dalyvaujant IUCN Rūšių apsaugos komisijos atitinkamiems specialistams ir IUCN darbuotojams, kurie 

vadovaus bendram minėtų grupių įvertinimui. Norint, kad veikla būtų sėkminga, labai svarbu, kad vyktų 

papildomos konsultacijos su vietos ir tarptautiniais ekspertais ir jie dalyvautų, taip sudaromos didžiulės 

galimybės skatinti vietos žinių centrus ir stiprinti gebėjimus (pasinaudojant praktiniais seminarais). 

Paprastai IUCN raudonosios knygos interneto svetainėje galima nemokamai galima susipažinti su rūšių 

vertinimais ir jų paplitimo žemėlapiais, o visa naujai surinkta informacija bus įkeliama į Europos 

aplinkos agentūros biologinės įvairovės duomenų centrą. Bet kokie papildomi išsamūs vykdant šią veiklą 

surinkti chronologiniai duomenys apie siūlomų rūšių grupių populiacijų gausą ir paplitimą bus prieinami 

pagal sąlygas, nustatytas teisiniuose dalijimosi duomenimis naudojantis esamomis stebėjimo sistemomis 

susitarimuose, siekiant išaiškinti intelektinės nuosavybės teises ir prieigos prie duomenų teises, 

integruotoje duomenų bazėje, kuri gali tiesiogiai prisidėti prie integruotos biologinės įvairovės ir 

ekosistemų stebėsenos sistemos ir kurią turi sukurti Europos Komisija ir Europos aplinkos agentūra. 

REZULTATAI 

Atliekant pakartotinį vertinimą bus gauti šie keturi pagrindiniai rezultatai: 
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1) paskelbiama kiekvienai rūšių grupei skirta Europos raudonoji knygas (ES ir visos Europos lygmuo), 

pateikiama atliktų analizių ir pakartotinio vertinimo rezultatų apžvalga, apimanti rūšių, turinčių 

teigiamų, stabilių ir neigiamų tendencijų, pavyzdžius, remiantis Raudonosios knygos indeksu, 

išsaugojimo pasiekimų ir nesėkmių santrauka, pagrindinė informacija ir rekomendacijos, pritaikytos 

pagrindiniams sektoriams, atsakingiems už visoje Europoje vykdomus veiksmus, kuriais toliau remiamas 

rūšių išsaugojimas ir (arba) keliama jam grėsmė. Tai bus labai svarbu siekiant, kad į biologinę įvairovę 

geriau atsižvelgtų visi nevalstybiniai subjektai ir būtų galima informuoti plačiąją visuomenę apie tai, 

kokie veiksmai ir elgesys yra naudingi Europos biologinei įvairovei, skatina ekosistemų funkcijas ir kartu 

užtikrina žmonių gerovę. Galutiniai kiekvienos rūšies pakartotiniai vertinimai taip pat bus pateikti 

atnaujintų faktų suvestinių formatu IUCN interneto svetainėje. Faktų suvestinių įkėlimo į Raudonosios 

knygos interneto svetainę privalumai: prieiga prie visų Europos raudonosios knygos duomenų vienoje 

vietoje, galimybė susipažinti su naujausiais vertinimais (kurių neapima aptariami veiksmai), pagrįstais 

nauja informacija, kurią pateikė Rūšių apsaugos komisijos ekspertų tinklas, ir palyginimo su kitais 

pasauliniais ir regioniniais tos pačios rūšies vertinimais galimybė. Atsižvelgiant į ankstesnes Europos 

raudonosios knygos publikacijas, atnaujinti vertinimai bus spalvoti, su skaičiais ir nuotraukomis, ir 

publikacijos bus parengtos taip, kad parsisiuntimo PDF formatu laikas būtų kuo trumpesnis. Publikacijos 

bus pateikiamos spausdintine forma (300 egzempliorių) ir elektroniniu formatu (WORD ir PDF). 

2) Atnaujintos Raudonosios knygos duomenų bazės bus integruotos į Europos aplinkos agentūros 

biologinės įvairovės duomenų centrą ir jo prieglobos infrastruktūrą. Visa informacija, surinkta siekiant 

įvertinti Raudonosios knygos indeksą (populiacijos dydis, paplitimas, demografinės tendencijos, buveinės, 

grėsmės), bus panaudota esamiems rūšių vertinimams atnaujinti rūšių informacijos duomenų bazėje 

(SIS) ir eksportuota į „Microsoft Access“ duomenų bazes (pagal atskiras taksonomines grupes), tada ji 

bus suformatuoti pagal Europos aplinkos agentūros biologinės įvairovės duomenų centro reikalavimus ir 

ja bus galima naudotis. 

3) Bus parengtas tekstas EUROPA interneto svetainėje. Atspindint Raudonosios knygos indekso 

rezultatus kiekvienos taksonominės grupės atveju, bus sukurtas naujas skirtukas, susijęs su dabartiniu 

kiekvieno Raudonosios knygos vertinimo interneto svetainėje EUROPA indeksu, ir bus parengtas 

atitinkamas tekstas kartu su Europos raudonosios knygos publikacijomis. Dabartinę struktūrą (t. y. 

antraštės ir subtitrai), sukurtą vykdant ankstesnius Europos raudonųjų knygų projektus, gali reikėti 

peržiūrėti, kad būtų geriau apibendrinti ir įvertinti su sisteminga stebėsena ir Raudonosios knygos 

indeksu susiję veiksmai ir rezultatai. 

4) Bus parengta Europos biologinės įvairovės būklei skirta brošiūra, kurioje bus apibendrintos 

pakartotinio vertinimo ir su Raudonosios knygos indeksu susijusios išvados, pabrėžta biologinės įvairovės 

stebėjimo ir ilgalaikių tendencijų svarba, suklasifikuoti pavojaus veiksniai, siekiant išdėstyti svarbiausią 

informaciją didžiausią poveikį darantiems visuomenės sektoriams, taip pat bus pažymėti sėkmingo 

išsaugojimo atvejai. Svarbu, kad būtų įtraukti teigiami pranešimai, kurie padėtų sukurti optimistinį 

socialinį judėjimą, kurio dėka padėtis pasikeistų. Brošiūra bus parengta pagal EK vaizdinės tapatybės 

gaires. Ji bus skirta plačiai auditorijai ir bus naudojama bendraujant su politikos formuotojais ir 

suinteresuotais visuomenės atstovais. Be to, ji bus svarbi komunikacijos priemonė žiniasklaidai ir bus 

labai naudinga priemonė Aplinkos generaliniam direktoratui, galės būti plačiai išplatinta kitiems 

generaliniams direktoratams ir suinteresuotiesiems subjektams, taip pat naudojama rengiant 

informuotumo didinimo kampanijas. Brošiūros bus pateikiamos spausdintine forma (1 500 egzempliorių) 

ir elektroniniu formatu (WORD ir PDF). 

Šių 3 metų parengiamųjų veiksmų bendras biudžetas būtų 2 650 000 EUR. 

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 
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straipsnio 2 dalyje. 

Pagrindimas: 

Vykdant šiuos parengiamuosius veiksmus iš naujo bus įvertinta beveik visų stuburinių gyvūnų, bestuburių, 

įskaitant svarbiausias apdulkintojų grupes, ir augalų visoje Europoje būklė ir taip bus pateikta įrodymų apie 

tikruosius su išnykimo rizika susijusius pokyčius, lyginant su ankstesnėmis Europos raudonosiomis 

knygomis, ir pirmą kartą bus parengtas indeksas biologinės įvairovės Europoje pulsui matuoti. Ši 

informacija yra nepaprastai svarbi siekiant formuoti ES biologinės įvairovės sistemą po 2020 m. ir vertinti 

Europos pažangą, padarytą siekiant DVT. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Hidroelektrinės „Geležiniai vartai“ užtvankų pakeitimas, kad pro jas galėtų 

praplaukti Dunojaus eršketai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Vykdant siūlomą bandomąjį projektą būtų įvertinti techniniai sprendimai, kaip atverti migracijos kelią 

eršketams per hidroelektrinės „Geležiniai vartai“ I ir II užtvankas Dunojaus upėje Rumunijos ir Serbijos 

pasienyje. Tai yra išskirtinė užduotis, atsižvelgiant į užtvankų dydį (jos yra didžiausios iš Dunojaus upėje), 

žuvies dydį (iki 7 metrų) ir uolėtą vietovę, kurioje yra hidroelektrinė „Geležiniai vartai“. Taigi dėl visų šių 

aplinkybių atliktina inžinerinė užduotis yra sudėtinga, reikalaujanti aukšto lygmens inovacijų, pritaikytų 

vietos sąlygoms. 

Pagalbos veiksmai atkuriant eršketų migraciją yra apibrėžti kaip pavyzdinis projektas pagal Tarptautinės 

Dunojaus apsaugos komisijos eršketams skirtą strategiją, taip pat pagal ES strategijos dėl Dunojaus 

regiono veiksmų planą, siekiant pagerinti Dunojaus eršketų išsaugojimo būklę. Be to, taip bus padedama 

įgyvendinti Europos lygmens eršketų išsaugojimo veiksmų planą pagal Berno konvenciją, kurios šalis yra 

ir ES. 

Šis bandomasis projektas reikalingas tam, kad būtų parengta patikima ir išsami techninių galimybių 

studija, kaip palengvinti eršketų migraciją, ir, be kita ko, atlikti šie veiksmai: 

1) paruošta žuvų migracijos (prieš srovę ir pasroviui) atkūrimo galimų techninių galimybių koncepcija ir 

(arba) preliminarus projektas, apimant pranašumų ir trūkumų (apribojimų) palyginimą, išlaidų sąmatą, 

rizikos (techninė, finansinė) aprašymą ir būtinus tolesnius veiksmus, kad būtų galima parengti bendrą 

projektą, įskaitant struktūrinį projektą, techninių komponentų projektą ir veiklos koncepciją; 

2) parengtas hidraulinis modeliavimas; 

3) parengta strategijos įgyvendinimo koncepcija (struktūros įdiegimo seka, pvz., laipsniški veiksmai 

(patirtinis mokymasis), t. y. adaptyvusis žuvitakio projektavimo metodas); 
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4) numatytos įgyvendinamos valdymo galimybės, visų pirma kalbant apie žuvų joms plaukiant pasroviui 

apsaugą (pvz., turbinų valdymas, gaudyklės, transportavimas), trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais; 

5) atlikti reikalingi tyrimai vietoje, siekiant užpildyti žinių spragas, kurių neapima vykdomi tyrimai (nėra 

duomenų ar jie pasenę); 

6) parengta žuvitakio vertinimo ir (arba) stebėsenos koncepcija; 

7) atnaujinta finansavimo koncepcija; 

8) atlikta techninių sąvokų peržiūra (ji būtų vykdoma kaip tarpusavio peržiūra ir (arba) ją atliktų 

žuvitakių ekspertai). 

Šių techninių galimybių studijos elementų išlaidos sudarys apie 2,6 mln. EUR. Vykdant šią studiją 

glaudžiai bendradarbiaus Tarptautinė Dunojaus apsaugos komisija ir kompetentingos Rumunijos ir 

Serbijos nacionalinės institucijos. 

Vykdytina veikla galėtų būti pertvarkyta taip, kad būtų išvengta galimo vykdomų darbų dubliavimosi. 

Šio projekto finansavimas šiuo metu nėra numatytas jokioje ES programoje. 

Nesama parengto modelio, kurį būtų galima taikyti vykdant tokio tipo žuvų migracijos projektą, taigi 

vykdant šį projektą finansuojamas inovacinis sprendimas bus pavyzdys, kaip įrengti panašius žuvitakius 

kitose didesnėse Europos upėse. Panašūs iššūkiai, kaip klausimas, kaip užtikrinti, kad hidroelektrinės 

„Geležiniai vartai“ I ir II užtvankos netrukdytų didelių žuvų migracijai (pvz., dėl įspūdingų mastų, didelių 

išleidimo kiekių, kintančio vandens lygio rezervuare), taip pat kyla prie Baltijos jūros esančiuose 

regionuose, pvz., didelės Vyslos (Lenkija), Nemuno (Lietuva) ir Dauguvos (Latvija) užtvankos trukdo 

žuvų migracijai ir eršketų populiacijos atkūrimo programoms. Kiti pavyzdžiai – Gabčykovo užtvanka ir 

didesnės užtvankos Tisos ir Dravos upėse Dunojaus baseine, Evro upėje Bulgarijoje ir Graikijoje, Pirėnų 

pusiasalio upėse, pvz., Gvadalkivyro upėje, kur anksčiau buvo eršketų. Radus sprendimą dėl žuvų 

migracijos visose šiose upėse būtų svariai prisidėta įgyvendinant ES vandens pagrindų direktyvą. 

Eršketų migracija per dideles užtvankas vyksta tik Rusijoje – Volgos ir Kubanės upėse ir Jungtinėse 

Amerikos Valstijose – Konektikuto ir Kolumbijos upėse. Reikėtų atsižvelgti į patirtį, įgytą įrengiant šias 

užtvankas, tačiau į visus iškilusius klausimus nebus atsakyta. Vienas žinomiausių ir sėkmingiausių 

žuvitakių projektų Europoje, kalbant apie eršketus, yra Gėsthachto (Vokietija) užtvanka, tačiau jos 

aukštis vos 4,5 m aukščio, o hidroelektrinės „Geležiniai vartai“ I užtvankos aukštis yra 60 m. 

Be to, vykdant šį bandomąjį projektą būtų įtraukti Serbijos vandentvarkos sektoriaus suinteresuotieji 

subjektai, taigi būtų padedama užtikrinti mokymąsi darbo vietoje, kaip laikytis aplinkos apsaugos acquis. 

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: 

Labai svarbu rasti techninį sprendimą, kaip užtikrinti, kad žuvys galėtų praplaukti pro hidroelektrinės 

„Geležiniai vartai“ užtvankas, ir taip atblokuoti eršketų (į IUCN raudonąja knygą įtraukta rūšis) migracijos 

kelią sudarant daugiau nei 800 km ilgio atkarpoje Dunojuje ir jo didžiuosiuose intakuose žuvų neršimo ir 

augimo galimybes. Šiuo projektu stiprinamas ES aplinkosaugos teisės aktų laikymaisis ir diegiama naujovė, 

susijusi su labai svarbiu ES vandens išteklių valdymo didelėse ES upėse klausimu. Taip pat remiamos 

Serbijos pastangas laikytis vandens acquis. 

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

Pakeitimo projektas 1029 
=== GUE//8164 === 
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Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

11 06 62 01 punktas — Mokslinės rekomendacijos ir žinios 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Rezervas         

Iš viso  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Pagrindimas: 

Turint mintyje ankstesnes EP rezoliucijas dėl BŽP ir būtinybę laikytis ekosisteminio žuvininkystės valdymo 

metodo, taip pat poreikį gilinti mokslines žinias apie bendrą žuvų išteklių būklę – taip prisidedant prie 

išteklių ir paties sektoriaus tvarumo –, siūlomas sumų, pasiūlytų 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, 

sumažinimas nėra pagrįstas. 

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

Pakeitimo projektas 404 
=== PECH/6300 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

11 06 62 01 punktas — Mokslinės rekomendacijos ir žinios 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 62 01 
2.0.31 

10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Rezervas         

Iš viso  10 817 000 8 300 000 10 817 000 8 300 000 3 532 220 13 339 419 14 349 220 21 639 419 

Pagrindimas: 

Atsižvelgiant į ankstesnes EP rezoliucijas dėl BŽP ir į būtinybę laikytis ekosisteminio žuvininkystės 

valdymo metodo, ir visų pirma į poreikį gilinti mokslines žinias apie bendrą žuvų išteklių būklę, taip 

prisidedant prie išteklių ir paties sektoriaus tvarumo, siūlomas sumų, pasiūlytų 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu, sumažinimas nėra pagrįstas. 

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

Pakeitimo projektas 1030 
=== GUE//8165 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

11 06 63 01 punktas — Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) — Techninė pagalba veiklai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 63 01 
2.0.31 

4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervas         

Iš viso  4 050 217 3 900 000 4 050 217 3 900 000 949 783 1 100 000 5 000 000 5 000 000 
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Pagrindimas: 

2014–2020 m. EJRŽF įsisavinimo rodikliai yra daug mažesni nei fondo pajėgumai, o tai turi didžiulių 

pasekmių žuvininkystės sektoriaus plėtrai ir tvarumui. Labai svarbu šiuo paskutiniu programavimo etapu 

suteikti valstybėms narėms ir gamintojų organizacijoms žinių ir pagalbos, kad jos galėtų veiksmingiau 

pasinaudoti galimybėmis gauti finansavimą iš EJRŽF. 

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

Pakeitimo projektas 1027 
=== GUE//8161 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

11 06 64 straipsnis — Europos žuvininkystės kontrolės agentūra 

Pataisyti skaičiai, antraštė, pastabas ir teisinį pagrindą taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 64 
2.0.DAG 

16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  16 737 055 16 737 055 16 737 055 16 737 055 -16 737 055 -16 737 055 p.m. p.m. 

Išlaidų kategorija: 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

Eilutė išbraukiama.Šis asignavimas skirtas Agentūros personalo, administracinėms ir veiklos išlaidoms 

padengti. 

Ištrinti šį tekstą: 

Agentūra privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie veiklos ir administracinių išlaidų 

asignavimų perkėlimus. 

Pagal 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/75 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 2020 m. Sąjungos įnašas yra 16 900 000 EUR. 162 945 EUR grąžinto perviršio suma pridedama prie 

biudžete įrašytos 16 737 055 EUR sumos. 

Teisinis pagrindas: 

Ištrinti šį tekstą: 

2005 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės 

kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės 

politikos kontrolės sistemą (OL L 128, 2005 5 21, p. 1). 

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria 

siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją 

panaikinti (OL L 286, 2008 10 29, p. 1). 
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2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, 

kuria užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (OL L 343, 2009 12 22, p. 1). 

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1626, kuriuo iš dalies 

keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 768/2005, įsteigiantis Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą 

(OL L 251, 2016 9 16, p. 80). 

Pagrindimas: 

Agentūros kompetencijos turėtų tekti kiekvienai valstybei narei. Nacionalinėms institucijoms reikia tinkamų 

ir pakankamų išteklių, prie kurių ES turėtų prisidėti pagal BŽP. Esame įsitikinę, kad valstybių narių 

bendradarbiavimo ir žvejybos kontrolės ir kovos su NNN žvejyba veiklos koordinavimo formos reikalingos, 

tačiau be centrinio vadovavimo. Be to, atsisakome suteikti jai pakrančių apsaugos prievolę, nes iš esmės tai 

reiškia pabėgėlių ir migrantų persekiojimą. 

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

Pakeitimo projektas 405 
=== PECH/6302 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 18 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Geresnis genetikos ir genomikos integravimas į žuvininkystės kontrolę siekiant 

geresnio valdymo, išsaugojimo ir geresnės vartotojų apsaugos vykdant bendrą žuvininkystės politiką 

(BŽP) 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant pagerinti valdymą, išsaugojimą ir vartotojų apsaugą vykdant bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) 

ir susijusius teisės aktus, pvz., Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (JSPD), ir pasinaudoti turimomis 

technologijomis, siekiant nustatyti jūrų žuvų rūšis ir jų geografinę kilmę, genetika ir genomika turėtų būti 

integruotos į ES žuvininkystės politikos kontrolę ir valdymą. Šio bandomojo projekto, kuris idealiu atveju 

turėtų priklausyti Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) kompetencijos sričiai, metu bus 

aprašyta prieinamų metodų ir technologijų būklė, esami genetiniai ir genominiai metodai priskirti 

konkretiems atitinkamiems klausimams ir problemoms, kuriuos reikia spręsti, sukauptos genetinės ir 

genominės žinios, sukurtos genetinės duomenų bazės, kad būtų teikiama parama pirmiau išvardintoms 

sritims, atlikta sąnaudų ir naudos analizė, nustatytos ES kompetentingos institucijos ir organai, 

suplanuota ir atlikta daug naudojimo bandymų, susijusių su genetikos ir genomikos panaudojimu 

žuvininkystės kontrolei, ir pasiūlyti genetinių mėginių ėmimo standartai ir procedūros. 

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: 

Vienas iš pagrindinių sunkumų, su kuriais susiduria žuvininkystės kontrolės institucijos, yra tikslus laimikio 

paskirstymas žvejybos rajonuose, bandant nustatyti kvotų naudojimą, ir galimybė nustatyti žuvų rūšis, kurios 

yra labai panašios viena į kitą arba iškraunamos kaip perdirbti produktai. Šis gebėjimas svarbus ne tik 

žuvininkystės valdymo tikslais, bet ir turi esminės reikšmės vartotojams teikiamos informacijos tikslumui. 

Genetikos ir genomikos naudojimas žuvininkystės kontrolei leis spręsti šiuos uždavinius siūlant standartus ir 

procedūras. 

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

Pakeitimo projektas 1028 
=== GUE//8163 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 18 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezervas         

Iš viso      200 000 100 000 200 000 100 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas –– Žuvų vertės didinimas ir naujų produktų kūrimas (komercinės vertės 

neturinčios rūšys) 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šio bandomojo projekto tikslas – tirti ir įgyvendinti priemones, kuriomis galima padidinti vertę rūšių, 

kurios šiuo metu turi nedidelę komercinę vertę ar jos išvis neturi, nors jos yra vertingos tiek maistiniu, 

tiek šalutinių produktų gamybos požiūriu. 

Projektą sudaro tyrimas ir priemonių rinkinys, ir jis apima šiuos etapus: 1 – tikslinių rūšių nustatymą ir 

atranką; 2 – naujų rinkų nustatymą; 3 – naujų produktų kūrimą; 4 – alternatyvių perdirbimo būdų 

nustatymą; 5 – šių produktų marketingo strategijos parengimą; 6 – esamų valdymo ir finansavimo 

priemonių (pvz., EJRŽF) nustatymą. 

Tai išeities taškas siekiant įvairinti žuvininkystės sektoriaus raidą, suteikiant pajėgumų šio sektoriaus 

organizacijoms, visų pirma vietos ir nepramoniniams žvejams, įgyvendinti strateginius projektus, kuriais 

gali būti kuriamos darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas bei užtikrinamas jūros išteklių 

tvarumas; šis projektas gali būti pakartotinai įgyvendinamas ir kituose regionuose. 

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 išteklių prieinamumo įvairovės, ekologinių suvaržymų ar daugybės kitų šio sektoriaus problemų reikia 

imtis įvairinimo ne tik kalbant apie žvejojamas rūšis, bet ir žvelgiant iš produkto daugiariopo panaudojimo 

perspektyvos, naudojant visas žuvis, o ne tik jų valgomąsias dalis. Būtina, kad šiuo metu žvejojamos žuvies 
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rūšys, kurios, nepaisant jų ypatybių, turi mažai komercinės vertės arba jos išvis neturi, galėtų būti 

įvertinamos ir pasiektų potencialias rinkas, taip pat perdirbimo ir pardavimo kanalus. 

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

Pakeitimo projektas 1031 
=== GUE//8166 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 18 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 18 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

Rezervas         

Iš viso      200 000 100 000 200 000 100 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos darbo užmokesčio kompensavimo fondo sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama pradėti tyrimą, kurį parengus būtų pasiruošta įsteigti viešąjį fondą, 

kuris teiktų kompensacijas žvejams už neprognozuojamus įvykius, įskaitant tuos, kurie gali turėti įtakos 

jūrų išteklių tvarumui. Šio fondo paramos teikimo trukmė turi būti skaičiuojama kaip faktinis darbo 

laikas, suteikiantis teisę į pensiją ir kitas socialinio draudimo išmokas. 

Fondas turėtų būti papildytas galiojančiomis EJRŽF nuostatomis, o kitos specializuotos struktūros (EU-

OSHA ir Eurofound) turėtų įvertinti tų nuostatų praktinį rezultatą. 

Žuvininkystės sektorius labai pažeidžiamas krizių atvejais – tiek gamtinių, tiek negamtinių. Manoma, kad 

didėjant išteklių išeikvojimui žvejai neteks daug pajamų. Dėl to padidės žvejų ir žvejų bendruomenių 

socialiniai ir ekonominiai trukdžiai. 

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: 

Darbo užmokesčio kompensavimo fondas yra viena iš priemonių užtikrinti, kad ši veikla (turinti ekonominį, 

socialinį, kultūrinį poveikį ir poveikį bendruomenei) būtų tvari ir finansiškai patraukli. 

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

Pakeitimo projektas 406 
=== PECH/6303 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 19 

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

11 06 77 19 
2.0.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: 

Bandomasis projektas – Techninės specifikacijos ir šiuolaikinių žuvininkystės kontrolės technologijų 

vertinimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Siekiant pagerinti žuvininkystės kontrolę, šiuo bandomuoju projektu bus išbandytos šiuolaikinės ir naujos 

kontrolės technologijos, skirtos elektroninės nuotolinės stebėsenos (REM) procedūroms, įskaitant 

apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą (AVSS) ir jutiklius. Vykdant bandomąjį projektą taip pat bus 

įvertintos ilgalaikės variklio galios stebėjimo priemonės, dėl kurių idealiu atveju būtų pradėta taikyti 

patobulinta kontrolė ir laipsniškai atsisakyta dabartinės praktikos, dėl kurios valdžios institucijoms tenka 

didelė administracinė našta ir jos iš esmės yra neveiksmingos. 

Įgyvendinus projektą bus geriau įgyvendinami kontrolės principai ir įsipareigojimai, kuriais siekiama 

remti bendros žuvininkystės politikos tikslus (BŽP, 2013 m.). Tai bus pasiekta parengiant suderintas 

procedūras, protokolus ir specifikacijas, įskaitant rizika pagrįstą įrangos pritaikymą ir įrengimą, keitimąsi 

duomenimis, duomenų tvarkymą ir, kai tinkama, pažangiųjų analizės sprendimų naudojimą siekiant 

veiksmingai stebėti didelius duomenų kiekius ir filmuotą medžiagą. Būtų geriausia, jei su konkrečia 

žvejyba ir vertinimu susijusios bendros procedūros ir protokolai bei jų veikimo bandymai patektų į 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) kompetenciją ir prisidėtų prie keleto pasiūlymo dėl 

peržiūrėtos Žuvininkystės kontrolės sistemos aspektų (2018 m. gegužės mėn.: COM (2018)368) 

įgyvendinimo. 

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: 

Žuvininkystės kontrolė yra brangi, bet būtina gero gamtos išteklių valdymo dalis. Dėl nuotolinio elektroninio 

stebėjimo ir variklio galios stebėjimo naudojant šiuolaikines ir naujas kontrolės technologijas sumažės 

sąnaudos, atsiras ekonomiškai efektyvesnė praktika ir sumažės administracinė našta. 

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

Pakeitimo projektas 407 
=== PECH/6304 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 20 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 20 
2.0.PPPA 

    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 
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Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Kovos su plastiko tarša plastiku centras (Portugalija) 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Tarša plastiku yra ryškiausias mūsų jūrų ir vandenynų patirtos žalos pavyzdys. Norėdami užtikrinti 

būsimų kartų ateitį, turime stiprinti gebėjimą visapusiškai reaguoti į šį klausimą. 

Kova su jūrų tarša pastaraisiais metais tapo vienu reikšmingiausių ES tikslų. Tokie pasiūlymai kaip antai 

Jūrų strategijos pagrindų direktyva, Bendro naudojimo plastikų direktyva ir Europinė plastikų žiedinėje 

ekonomikoje strategija, Direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms 

ir krovinių likučiams, ar netgi Miesto nuotekų valymo direktyva arba Nitratų direktyva byloja apie ES 

pastangas. 

Medeiroje įsteigus kovos su jūrų tarša centrą, Europos Sąjungai būtų teikiama tokia nauda: 

geresnis duomenų rinkimas, 

pagerintos žinios apie turizmo poveikį; 

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

plėtra; 

vietos bandymų ir taikymo ateityje galimybė; 

investicijos į inovacijas atokiausiuose regionuose; 

sinergija dirbant kartu su Lisabonoje įsikūrusia Europos jūrų saugos agentūra ir Vigo mieste veikiančia 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra. 

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: 

Portugalija ir jos atokiausi regionai turi unikalų potencialą ir išteklius, kurie gali būti naudingi Sąjungai 

sprendžiant jūrų taršos plastiku problemą. Dėl savo išskirtinių geografinių ir geologinių ypatumų ši šalis yra 

naudinga mokslinių tyrimų ir inovacijų laboratorija tokiose ateities pramonės šakose kaip biologinė įvairovė, 

jūrų ekosistemos arba kova su jūrų tarša plastiku, kaip nurodyta naujausiame 2017 m. spalio 24 d. Komisijos 

komunikate (COM (2017) 623 final): „Atokiausi Europos Sąjungos regionai: siekiant naujo požiūrio“. 

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

Pakeitimo projektas 408 
=== PECH/6306 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 22 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 22 
2.0.PPPA 

    200 000 100 000 200 000 100 000 

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      200 000 100 000 200 000 100 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Paramos priemonės, skirtos smulkiajai mėgėjiškai ir priekrančių žvejybai 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama pasirengti paramos smulkiajai žvejybai programos sukūrimui; ši 

programa padės koordinuoti veiksmus ir panaudoti finansavimą pagal kitas esamas priemones siekiant 

spręsti specifines žvejybos sektoriaus problemas. 

Šis bandomasis projektas turėtų atkreipti dėmesį į veiklos ir vystymosi potencialą šiuose regionuose. Jo 

rezultatas bus veiksmų planas, kuris turėtų padėti siekti kelių tikslų, tarp kurių: vietinės žvejų 

organizacijos įsteigimas; pajėgumų didinimas finansuojant ir daugiausia lėšų gaunant iš EJRŽF; 

smulkiosios mėgėjiškos ir priekrančių žvejybos indėlis siekiant jūrų tvarumo; bendrų valdymo procesų 

organizavimas; veiklos, kuria siekiama įvairinti smulkiąją priekrančių žvejybą ir didinti žuvininkystės 

produktų pridėtinę vertę, skatinimas. 

Smulkiajai mėgėjiškai ir priekrantės žvejybai būtina parama, kad būtų sprendžiamos struktūrinės 

problemos, dėl kurių sumažėja sužvejojamų žuvų kiekis, kyla didesnė rizika ir taikomi žemesni sveikatos 

apsaugos ir saugos standartai. Kita vertus, žuvininkystė yra pakrančių bendruomenių, kurioms būdingi 

specifiniai kultūros renginiai, tradicijos ir socialinės bei miestų konfigūracijos, pamatas. Dėl daugialypio 

žuvininkystės sektoriaus pobūdžio ir specifinių jo poreikių jam taikomos kelios ES politikos sritys, todėl 

reikia struktūrizuoti ir išaiškinti su tuo susijusią informaciją, kad būtų galima prisidėti prie šio sektoriaus 

ir jo bendruomenes plėtros. 

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: 

Labai svarbu plėtoti smulkiąją žvejybą ir ja besiverčiančias bendruomenes, nes daugelyje šalių, turinčių 

jūrinių tradicijų, šis sektorius sudaro visą „ekosistemą“, kuri turi būti remiama siekiant užtikrinti žvejybos 

veiklos tęstinumą ir išteklių tvarumą. Šis sektorius susiduria su tam tikrais struktūriniais suvaržymais, todėl 

labai svarbu jį įgalinti priemonėmis, kurios palengvintų žvejų organizacijų steigimą, sudarytų galimybes 

gauti finansavimą, patobulinti administravimo procesus ir prisidėti prie žuvininkystės produktų pridėtinės 

vertės didinimo. 

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

Pakeitimo projektas 409 
=== PECH/6308 === 

Pateikė Žuvininkystės komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 11 06 77 24 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

11 06 77 24 2.0.PPPA     500 000 50 000 500 000 50 000 
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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      500 000 50 000 500 000 50 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai – Europos universitetų, siūlančių sugrupuotas jūrininkystės studijas, tinklas, 

kuriuo siekiama sukurti naujoviškus kovos su jūrų tarša būdus 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Kova su jūrų tarša pastaraisiais metais tapo vienu reikšmingiausių ES tikslų. Tokie pasiūlymai kaip antai 

Jūrų strategijos pagrindų direktyva, Bendro naudojimo plastikų direktyva ir Europinė plastikų žiedinėje 

ekonomikoje strategija, Direktyva dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms 

ir krovinių likučiams, ar netgi Miesto nuotekų valymo direktyva arba Nitratų direktyva byloja apie ES 

pastangas. Nepaisant to, ES trūksta reikiamų mokslinių žinių apie aspektus, lemiančius jūros aplinkos 

būklę. Įkurdama šį tinklą Madeiroje, ES pagausintų mokslines žinias apie jūrų aplinką, nes būtų 

užtikrinta: 

geresnis duomenų rinkimas; 

geresnės žinios apie turizmo poveikį; 

geresni moksliniai tyrimai ir geresnė ES lygmeniu sukurtų sprendimų technologinė plėtra; 

geresnis keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais; 

geresnis novatoriškų jūrų taršos mažinimo būdų kūrimas; 

sinergija dirbant kartu su Lisabonoje įsikūrusia Europos jūrų saugos agentūra ir Vigo mieste veikiančia 

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra. 

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: 

Madeira ir atokiausi regionai apskritai turi išskirtinių galimybių ir privalumų, kurie gali būti naudingi 

Sąjungai. Dėl savo išskirtinių geografinių ir geologinių ypatumų Madeira yra naudinga mokslinių tyrimų ir 

inovacijų laboratorija tokiose ateities pramonės šakose kaip biologinė įvairovė, jūrų ekosistemos arba kova 

su jūrų tarša, kaip nurodyta naujausiame 2017 m. spalio 24 d. Komisijos komunikate (COM (2017) 623 

final): „Atokiausi Europos Sąjungos regionai: siekiant naujo požiūrio“. 

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

Pakeitimo projektas 1000 
=== GUE//8125 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

13 08 02 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H2 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

13 08 02 
1.2.31 

10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Pagrindimas: 

Nepritariame struktūrinių reformų programai, nes ji yra griežto taupymo priemonė, kuri, kaip paaiškėjo, 

Europoje nepasiteisino. Be to, ši programa kelia grėsmę lėšoms, skiriamoms pagrindinėms Europos 

solidarumo programoms, pavyzdžiui, ESF arba ERPF, o tai yra neleistina. 

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

Pakeitimo projektas 561 
=== I-D//7724 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

13 08 02 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H2 

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 

13 08 02 
2.0.20 

10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  10 002 000 21 100 000 10 002 000 21 100 000 -10 002 000 -21 100 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Šis asignavimas skirtas struktūrinių reformų rėmimo programos įgyvendinimo išlaidoms padengti, siekiant 

padėti valstybėms narėms įgyvendinti institucines, administracines ir augimą skatinančias struktūrines 

reformas, remiant nacionalinių institucijų priemones, kuriomis, reaguojant į ekonominius ir socialinius 

uždavinius ir visų pirma vykdant ekonominį valdymą, siekiama reformuoti ir sutvirtinti institucijas, valdymo 

sistemą, viešąjį administravimą ir ekonominį bei socialinį sektorius ir taip padidinti sanglaudą, 

konkurencingumą, produktyvumą, tvarų augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei investuoti, sustiprinti 

socialinę įtrauktį ir indėlį į tikrąją konvergenciją Sąjungoje, kad, be kita ko, būtų galima pasirengti narystei 

euro zonoje, ir taip pat remiant veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų naudojimą. 

Šia pagalba visų pirma bus siekiama:  

– padėti nacionalinėms institucijoms rengti reformas atsižvelgiant į prioritetus, pradines sąlygas ir 

numatomą socialinį ekonominį poveikį,  

– remti nacionalines institucijas stiprinant jų gebėjimus formuoti, plėtoti ir įgyvendinti reformų politiką bei 

strategijas ir užtikrinti integruotą požiūrį, kad skirtingų sektorių tikslai ir priemonės derėtų tarpusavyje, 

– remti nacionalinių institucijų pastangas parengti ir įgyvendinti reikiamas procedūras ir metodikas 

atsižvelgiant į kitų šalių gerąją praktiką ir patirtį, įgytą ieškant sprendimų panašiose situacijose, ir 

– padėti nacionalinėms institucijoms didinti žmogiškųjų išteklių valdymo veiksmingumą ir efektyvumą, 

prireikus nubrėžiant aiškias atsakomybės ribas ir užtikrinant profesinių žinių ir įgūdžių gilinimą. 

Teisinis pagrindas: 
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Ištrinti šį tekstą: 

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 

struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 

ir (ES) Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1). 

Pagrindimas: 

Negalime remti jokios iniciatyvos, kuria suverenioms valstybėms primetamos struktūrinės reformos. 

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

Pakeitimo projektas 370 
=== AGRI/6026 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 07 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Rezervas         

Iš viso      950 000 950 000 950 000 950 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Pieninių galvijų gerovė, įskaitant nenujunkytų pieninių veršelių ir senstančių 

gyvūnų apsaugos priemones 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Nors pieno sektorius plečiasi, vidutinis pieninių karvių našumas didėja ir atsiranda pieninių vyriškos 

lyties veršelių perteklius, gyvūnų gerovės politika nebuvo atnaujinta. Vienoje iš naujausių Komisijos 

ataskaitų nurodyta, kad nepakankamai dėmesio skiriama tokiems parametrams, kaip mastitas, raišumas, 

gardų dizainas ir gulėjimo komfortas, kurie yra gerai žinomi ne tik kaip pieninių karvių gerovės, bet ir 

kaip sveikatos bei ilgaamžiškumo veiksniai. Valstybės narės taiko skirtingas reguliavimo sistemas, taigi 

gamintojams neužtikrinamos vienodos sąlygos. Be to, dėl didesnio pieninių bandų dydžio kai kuriose 

šalyse nuolat užauga per daug vyriškos lyties veršelių, kurie dar nenujunkyti labai dideliais atstumais 

vežami į specializuotus penėjimo ūkius. Neišspręsti sunkumai, su kuriais susiduriama nenujunkytus 

pieninius veršelius vežant dideliais atstumais, ir kelios nevyriausybinės organizacijos surinko įrodymus, 

kad taip vežant šie pažeidžiami gyvūnai negali būti apsaugoti. Dar vienas pamirštas aspektas – tai, kaip 

elgiamasi su senstančiais gyvūnais. Yra įrodymų, kad senos karvės (t. y. netinkamos vežimui) gali būti 

vežamos skersti į skerdyklas. Taip ne tik pažeidžiamos ES taisyklės gyvūnų transportavimo ir skerdimo 

srityje, bet ir sukeliama grėsmė maisto saugai. 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama keturių pagrindinių tikslų: 1) parengti aiškų geros ir geriausios 

praktikos pieninių telyčių, karvių ir veršelių gerovės srityje gairių rinkinį, grindžiamą tvirtais, su gyvūnais 

susijusiais rodikliais, taip pat rekomendacijas, kaip teisingai elgtis su senstančiomis pieninėmis karvėms; 

2) atlikti vertinimą, kokį socialinį ir ekonominį poveikį turėtų perėjimas nuo vyriškos lyties pieninių 

veršelių vežimo tolimais atstumais prie jų veisimo ir auginimo vietoje; 3) pasiūlyti ekonominius modelius 

siekiant užkirsti kelią senstančių pieninių karvių vežimui; 4) rezultatus paskelbti valstybėse narėse, kurios 

gamina pieno produktus ir kurioms daro poveikį prekyba nenujunkytais veršeliais ES viduje. Projektas 

turėtų suburti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant mokslininkus, veterinarus ir NVO. 

Rezultatai turėtų būti grindžiami turimomis mokslinėmis ir praktinėmis žiniomis, įskaitant jau 

įgyvendintus geriausios patirties pavyzdžius. 
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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 nėra pieninėms karvėms skirtų teisės aktų, būtų labai pageidautina parengti gaires, be kita ko, 

siekiant sudaryti vienodesnes sąlygas ES gamintojams. Su gyvūnais susiję rodikliai registruojami 

nenuosekliai ir kompetentingos institucijos negali gauti duomenų. Be to, susirūpinimą kelia nenujunkytų 

vyriškos lyties pieninių veršelių, pervežamų į penėjimo ūkius labai tolimą atstumą, gerovė, taip pat elgesys 

su senstančiomis karvėmis. 

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

Pakeitimo projektas 822 
=== S&D//7312 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 07 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 07 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      750 000 750 000 750 000 750 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Geriausia praktika, susijusi su perėjimu prie geresnėmis sąlygomis laisvai 

laikomų vištų kiaušinių gamybos sistemų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Visuomenė vis mažiau pritaria „pagerintiems“ narvams vištoms dedeklėms laikyti, be kita ko, atsižvelgiant 

į mokslinius įrodymus matyti, kad tokie narvai griežtai riboja vištų dedeklių gebėjimą normaliai elgtis. 

Siūlomu bandomuoju projektu siekiama padėti kiaušinių gamintojams patenkinti rinkos paklausą, 

pateikiant praktines gaires, kaip pereiti prie alternatyvių geresnėmis sąlygomis laisvai laikomų vištų 

sistemų. Pagrindinės maisto įmonės jau įsipareigojo iki 2025 m. arba anksčiau teikti tik laisvai laikomų 

vištų kiaušinių kiaušinius. Siekiant ES gamintojams suteikti galimybę pereiti prie tokios sistemos ir 

užtikrinti, kad jie liktų versle, jiems turėtų būti teikiama parama tradicinėms sistemoms pertvarkyti į kitas 

alternatyvias, ne tik paskirtį atitinkančias, bet ir ateityje tiksiančias naudoti bei didesnę gerovę 

užtikrinsiančias sistemas. Įgyvendinant projektą bus nagrinėjamos įvairios vištų dedeklių sistemos ir 

nustatomos geriausiai gyvūnų sveikatą ir gerovę užtikrinančios sistemos. Rekomendacijos, kurios turėtų 

apimti ekonominius aspektus, bus pagrįstos patikimais gyvūnų gerovės rezultatų vertinimo rodikliais. 

Pirmajame bandomojo projekto etape bus surinkta geriausia turima praktika, siekiant lengviau pereiti 

prie vištų dedeklių auginimo ir laikymo tvartuose, laisvai ir ekologiškose sistemose. Antrasis etapas apims 

sklaidos renginius bent 4 šalyse, kuriose alternatyvios auginimo sistemos vis dar nėra įprastos (pvz., ES, 

PL, PT, BE), ir galutinį ES lygmens renginį, kuriame dalyvaus šios srities svarbiausi pramonės ir 

politikos suinteresuotieji subjektai, taip pat atstovai iš visų ES valstybių narių. Parengtas rekomendacinis 
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dokumentas turėtų būti kuo praktiškesnis ir turėtų būti iliustruojamas, pvz., su atitinkamomis bent 4 ES 

šalių sistemomis, kuriose laisvai laikomų vištų kiaušinių dalis yra didžiausia (pvz., DE, NL, FR, IT) 

susijusiais atvejų tyrimais (įskaitant ekonominius duomenis). 

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: 

Pagrindinės maisto verslo įmonės ir kelios ES valstybės narės palaipsniui nutraukia kiaušinių iš „pagerintų“ 

narvelių sistemų produkciją. Taip yra dėl labiau paplitusio visuomenės reikalavimo gyvulininkystės 

sektoriuje laipsniškai atsisakyti narvų. Kiaušinių gamintojams turėtų būti padedama likti rinkoje ir pereiti 

prie alternatyvių sistemų, kurios pakeis „pagerintus“ narvus. Siekiant padėti jiems šiame procese, reikia 

pateikti geriausios patirties gaires, taip užtikrinant ekonominę gamintojų ateitį ir kartu patenkinant vartotojų 

pageidavimą užtikrinti didesnę gyvūnų gerovę. 

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

Pakeitimo projektas 371 
=== AGRI/6027 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 08 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 08 
2.0.PPPA 

    750 000 750 000 750 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      750 000 750 000 750 000 750 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Geriausia praktika, susijusi su perėjimu prie geresnėmis sąlygomis laisvai 

laikomų vištų kiaušinių gamybos sistemų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Visuomenė vis mažiau pritaria „pagerintiems“ narvams vištoms dedeklėms laikyti, be kita ko, atsižvelgiant 

į mokslinius įrodymus matyti, kad tokie narvai griežtai riboja vištų dedeklių gebėjimą normaliai elgtis. 

Siūlomu bandomuoju projektu siekiama padėti kiaušinių gamintojams patenkinti rinkos paklausą, 

pateikiant praktines gaires, kaip pereiti prie alternatyvių geresnėmis sąlygomis laisvai laikomų vištų 

sistemų. Pagrindinės maisto įmonės jau įsipareigojo iki 2025 m. arba anksčiau auginti tik laisvai laikomų 

vištų kiaušinių kiaušinius. Siekiant ES gamintojams suteikti galimybę pereiti prie tokios sistemos ir 

užtikrinti, kad jie liktų versle, jiems turėtų būti teikiama parama tradicinėms sistemoms pertvarkyti į kitas 

alternatyvias, ne tik paskirtį atitinkančias, bet ir ateityje tiksiančias naudoti didesnės gerovės sistemas. 

Įgyvendinant projektą bus nagrinėjamos įvairios vištų dedeklių sistemos ir nustatomos geriausiai gyvūnų 

sveikatą ir gerovę užtikrinančios sistemos. Rekomendacijos, kurios turėtų apimti ekonominius aspektus, 

bus pagrįstos patikimais gyvūnų gerovės rezultatų vertinimo rodikliais. Pirmajame bandomojo projekto 

etape bus surinkta geriausia turima praktika, siekiant lengviau pereiti prie vištų dedeklių auginimo ir 

laikymo tvartuose, laisvai ir ekologiškose sistemose. Antrasis etapas apims sklaidos renginius bent 4 
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šalyse, kuriose alternatyvios auginimo sistemos vis dar nėra įprastos (pvz., ES, PL, PT, BE), ir galutinį ES 

lygmens renginį, kuriame dalyvaus šios srities svarbiausi pramonės ir politikos suinteresuotieji subjektai, 

taip pat visų ES valstybių narių atstovai. Parengtas rekomendacinis dokumentas turėtų būti kuo 

praktiškesnis ir turėtų būti iliustruojamas, pvz., konkrečiais atvejais (įskaitant ekonominius duomenis) 

atitinkamose bent 4 ES šalių sistemose, kuriose laisvai laikomų vištų kiaušinių dalis yra didžiausia (pvz., 

DE, NL, FR, IT). 

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: 

Pagrindinės maisto verslo įmonės ir kelios ES valstybės narės palaipsniui atsisakė kiaušinių iš „pagerintų“ 

narvelių sistemų. Taip yra dėl labiau paplitusio visuomenės reikalavimo gyvulininkystės sektoriuje 

laipsniškai atsisakyti narvų. Kiaušinių gamintojams turėtų būti padedama likti rinkoje ir pereiti prie 

alternatyvių sistemų, kurios pakeis „pagerintus“ narvus. Siekiant padėti jiems šiame procese, reikia pateikti 

geriausios patirties gaires, taip užtikrinant ekonominę gamintojų ateitį ir kartu patenkinant vartotojų 

pageidavimą užtikrinti didesnę gyvūnų gerovę. 

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

Pakeitimo projektas 376 
=== AGRI/6039 === 

Pateikė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 09 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervas         

Iš viso      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant bites 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – įdiegti aplinkos duomenų rinkimo, pasinaudojant naminėmis bitėmis 

ir bičių produktais, priemonę. Taip bus galima įvertinti aplinkos taršą ir sklaidą kraštovaizdžio lygmeniu. 

Taip pat bus galima įvertinti augalų įvairovę kraštovaizdžiuose. 

Nepaisant didelio teršalų poveikio žmonių gerovei ir gamtai, vis dar esama didelių duomenų ir 

informacijos spragų, susijusių su įvairių aplinkos teršalų, visų pirma pesticidų, poveikiu. Dėl savo 

biologinių poreikių ir elgsenos naminės bitės prisiliečia prie įvairių terpių. Dėl savo mitybos elgsenos bitės 

skraido dideliuose plotuose (iki 15 km spinduliu) ir jas veikia atmosferoje, dirvožemyje, augaluose ir 

vandenyje esantys teršalai. Rinkdamos nektarą, syvus čiulpiančių vabzdžių išskyras, žiedadulkes ir (arba) 

vandenį, jos kasdien aplanko daug augalų, o augalų sakus jos renka propolio gamybai. Skrisdamos jos 

taip pat susiliečia su ore esančiomis dalelytėmis, kurios prilimpa prie jų kūno plaukelių arba yra 

įkvepiamos per kvėptuką. Teršalai patenka į bičių avilius ir gali būti aptinkami bitininkystės produktuose, 
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kaip antai medus, vaškas, pikis, žiedadulkės ir bičių duona. Be pesticidų, naminės bitės ir jų produktai 

taip pat galėtų būti puiki priemonė stebėti kitus aplinkos teršalus, pavyzdžiui, sunkiuosius metalus, 

kietąsias daleles, lakiuosius organinius junginius arba sieros dioksidą (SO2). 

Bitės jau naudojamos kaip aplinkos taršos lygio rodikliai. Naudojant bites ir jų produktus kaip biologinę 

stebėsenos priemonę, buvo atliekami tyrimai, kuriais siekiama išmatuoti aplinkos kokybę. Jau yra 

aprašyta įvairaus pobūdžio, sudėtingumo ir tikslumo aplinkos stebėsenos tyrimų, kurie atlikti naudojant 

bites. Susirūpinę dėl to, kad nyksta naminių bičių spiečiai, bitininkai, bitininkai technikai ir mokslininkai 

konkrečiose Europos vietose pradėjo analizuoti teršalų kiekį bitėse ir bičių produktuose. Dažnai gaunami 

tie patys rezultatai: bitės tuo pat metu ir palaipsniui susiduria su įvairiausiais teršalais. 

Be to, esama didelių žinių spragų, susijusių su augalų rūšių įvairove ir gausa įvairiuose ES 

kraštovaizdžiuose. Tokios žinios yra labai svarbios siekiant įvertinti buveinių kokybę ir įvertinti, kokį 

poveikį įvairūs žemės naudojimo būdai gali daryti buveinėms. Bičių avilių žiedadulkių rinkimas ir analizė 

yra daug žadantis būdas gauti neįkainojamų duomenų ir informacijos, galinčių padėti užpildyti tas žinių 

spragas. 

Su aplinka susiję duomenys ir informacija, gauti vykdant stebėseną naudojant bites, padėtų remtų ES 

politiką šiose srityse: 

visuomenės sveikata ir maisto sauga 

augalų ir gyvūnų sveikata, įskaitant bičių sveikatą, 

žemės ūkio ir kaimo, įskaitant bitininkystę, plėtra, 

žemės ūkio gamyba ir aprūpinimas maistu, 

aplinkos apsauga (gamta, oras, vanduo, dirvožemis), 

biologinė įvairovė. 

Visų pirma būtų remiami efektyvūs veiksmai pagal: 

Direktyvą 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo, 

Reglamentą (EB) 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką,  

ES bendrąją žemės ūkio politiką, 

ES biologinės įvairovės politiką, įskaitant ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, 

Direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, 

Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų. 

Taip bičių aplinkos stebėsena padėtų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT) Europos Sąjungoje, 

visų pirma 2 tikslą (bado panaikinimas), 3 tikslą (gera žmonių sveikatos būklė ir gerovė), 12 tikslą 

(atsakingas vartojimas ir gamyba), 14 tikslą (gyvybė vandenyse) ir 15 tikslą (gyvybė žemėje). 

2018 m. Parlamentas finansavo bandomąjį projektą „Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant 

bites“. Įgyvendinant šiuos parengiamuosius veiksmus bus imamasi tolesnių su ankstesniu bandomuoju 

projektu susijusių veiksmų. Jais būtų dar labiau išplėsta taikymo sritis į ją įtraukiant kitus aplinkos 

teršalus, taip pat būtų stebima augalų įvairovė. Šie parengiamieji veiksmai būtų piliečių mokslo projektai, 

kuriuose bitininkai vaidintų pagrindinį vaidmenį rinkdama mėginius iš avilių. 

Su parengiamaisiais veiksmais susijusi veikla: 

vykdant parengiamuosius veiksmus būtų finansuojamas metodų, kurie šiuo metu plėtojami ir bandomi 

vykdant bandomąjį projektą, įdiegimas visoje ES. Be to, imantis veiksmų būtų siekiama išplėsti stebėseną, 

kad ji apimtų kitų aplinkos teršalus ir augalų įvairovę. 

Konkreti pagal šiuos parengiamuosius veiksmus vykdytina veikla: 

išnagrinėti, kaip išplėsti stebėsenos protokolą įtraukiant aplinkos teršalus (ne tik pesticidus), ir parengti 
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tinkamus modulius šioje srityje; 

įgyvendinti stebėsenos protokolą imant įvairių žemės naudojimo būdų visose valstybėse narėse mėginius; 

atlikti ėminių cheminę ir žiedadulkių analizę; 

sukurti IT infrastruktūrą siekiant surinkti duomenis, saugoti, tvarkyti, apdoroti surinktus duomenis ir jais 

ir dalytis. 

Šie parengiamieji veiksmai bus vykdomi trejus metus ir jų biudžetas bus 5 mln. EUR. 

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: 

Pesticidai ir kiti aplinkos teršalai daro didelį poveikį žmonių gerovei ir gamtai. Esama didelių duomenų ir 

informacijos apie teršalų poveikį aplinkoje žmonėms ir laukiniams gyvūnams. Remiantis šiuo metu 

vykdomu bandomuoju projektu, šiais parengiamaisiais veiksmais bus įdiegta priemonė, kurią taikant 

pasinaudojama bitėmis siekiant rinkti duomenis, reikalingus minėtoms spragoms šalinti. Taip bus 

prisidedama prie veiksmingesnės ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikos ir veiksmų. 

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

Pakeitimo projektas 826 
=== S&D//7316 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 09 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 09 
2.0.PPPA 

    5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Rezervas         

Iš viso      5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena pasinaudojant bitėmis 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas – įdiegti aplinkos duomenų rinkimo, pasinaudojant bitėmis ir bičių 

produktais, priemonę. Taip bus galima įvertinti aplinkos taršą ir sklaidą kraštovaizdžio lygmeniu. Taip pat 

bus galima įvertinti augalų įvairovę kraštovaizdžiuose. 

Nepaisant didelio teršalų poveikio žmonių gerovei ir gamtai, vis dar esama didelių duomenų ir 

informacijos spragų, susijusių su įvairių aplinkos teršalų ir, visų pirma, pesticidų poveikiu. Dėl savo 

biologinių poreikių ir elgsenos bitės prisiliečia prie įvairių terpių. Dėl savo mitybos elgsenos bitės skraido 

dideliuose plotuose (iki 15 km spinduliu) ir jas veikia atmosferoje, dirvožemyje, augaluose ir vandenyje 

esantys teršalai. Rinkdamos nektarą, syvus čiulpiančių vabzdžių išskyras, žiedadulkes ir (arba) vandenį, 

jos kasdien aplanko daug augalų, o augalų sakus jos renka propolio gamybai. Skrisdamos jos taip pat 
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susiliečia su ore esančiomis dalelytėmis, kurios prilimpa prie jų kūno plaukelių arba yra įkvepiamos per 

kvėptuką. Teršalai patenka į bičių avilius ir gali būti aptinkami bitininkystės produktuose, kaip antai 

medus, vaškas, pikis, žiedadulkės ir bičių duona. Be pesticidų, bitės ir jų produktai taip pat galėtų būti 

puiki priemonė stebėti kitus aplinkos teršalus, pavyzdžiui, sunkiuosius metalus, kietąsias daleles, 

lakiuosius organinius junginius arba sieros dioksidą (SO2). 

Bitės jau naudojamos kaip biologiniai aplinkos taršos lygio rodikliai. Naudojant bites ir jų produktus kaip 

biologinę stebėsenos priemonę, buvo atliekami tyrimai, kuriais siekiama išmatuoti aplinkos kokybę. Jau 

yra aprašyta įvairaus pobūdžio, sudėtingumo ir masto aplinkos stebėsenos tyrimų, kurie atlikti 

pasinaudojant bitėmis. Susirūpinę dėl to, kad nyksta bičių spiečiai, bitininkai, bitininkai technikai ir 

mokslininkai konkrečiose Europos vietose pradėjo analizuoti teršalų kiekį bitėse ir bičių produktuose. 

Dažnai gaunami tie patys rezultatai: bitės tuo pat metu ir palaipsniui susiduria su įvairiausiais teršalais. 

Be to, esama didelių žinių spragų, susijusių su augalų rūšių įvairove ir gausa įvairiuose ES 

kraštovaizdžiuose. Tokios žinios yra labai svarbios siekiant įvertinti buveinių kokybę ir nustatyti, kokį 

poveikį įvairūs žemės naudojimo būdai gali daryti buveinėms. Bičių avilių žiedadulkių rinkimas ir analizė 

yra daug žadantis būdas gauti neįkainojamų duomenų ir informacijos, galinčių padėti užpildyti tas žinių 

spragas. 

Su aplinka susiję duomenys ir informacija, gauti vykdant stebėseną naudojant bites, padėtų remtų ES 

politiką šiose srityse: 

visuomenės sveikata ir maisto sauga, 

augalų ir gyvūnų sveikata, įskaitant bičių sveikatą, 

žemės ūkio ir kaimo, įskaitant bitininkystę, plėtra, 

žemės ūkio gamyba ir aprūpinimas maistu, 

aplinkos apsauga (gamta, oras, vanduo, dirvožemis), 

biologinė įvairovė. 

Visų pirma būtų remiami efektyvūs veiksmai pagal: 

Direktyvą 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo, 

Reglamentą (EB) 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką,  

ES bendrąją žemės ūkio politiką, 

ES biologinės įvairovės politiką, įskaitant ES iniciatyvą dėl apdulkintojų, 

Direktyvą (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, 

Direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų. 

Taip aplinkosauginė stebėsena pasinaudojant bitėmis padėtų įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus (DVT) 

Europos Sąjungoje, visų pirma 2-ąjį tikslą (bado panaikinimas), 3-ąjį tikslą (gera žmonių sveikatos būklė 

ir gerovė), 12-ąjį tikslą (atsakingas vartojimas ir gamyba), 14-ąjį tikslą (gyvybė vandenyse) ir 15-ąjį tikslą 

(gyvybė žemėje). 

2018 m. Parlamentas finansavo bandomąjį projektą „Pesticidų naudojimo aplinkoje stebėsena naudojant 

bites“. Įgyvendinant šiuos parengiamuosius veiksmus bus imamasi tolesnių su ankstesniu bandomuoju 

projektu susijusių veiksmų. Jais būtų dar labiau išplėsta taikymo sritis į ją įtraukiant kitus aplinkos 

teršalus, taip pat būtų stebima augalų įvairovė. Šie parengiamieji veiksmai būtų piliečių mokslo projektai 

ir bitininkai vaidintų pagrindinį vaidmenį rinkdami mėginius iš avilių. 

Su parengiamaisiais veiksmais susijusi veikla: 

vykdant parengiamuosius veiksmus būtų finansuojamas metodikos, kuri šiuo metu plėtojama ir bandoma 

vykdant bandomąjį projektą, įdiegimas visoje ES. Be to, imantis veiksmų būtų siekiama išplėsti stebėseną, 

kad ji apimtų kitus aplinkos teršalus ir augalų įvairovę. 
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Konkreti pagal šiuos parengiamuosius veiksmus vykdytina veikla: 

išnagrinėti, kaip išplėsti stebėsenos protokolą įtraukiant aplinkos teršalus (ne tik pesticidus), ir parengti 

tinkamus modulius šioje srityje; 

įgyvendinti stebėsenos protokolą imant mėginius iš avilių (turi būti taikomi įvairūs žemės naudojimo 

būdai) visose valstybėse narėse mėginius; 

atlikti ėminių cheminę ir žiedadulkių analizę; 

sukurti IT infrastruktūrą siekiant surinkti duomenis, saugoti, tvarkyti, apdoroti surinktus duomenis ir jais 

ir dalytis. 

Šie parengiamieji veiksmai bus vykdomi trejus metus ir jų biudžetas bus 5 mln. EUR. 

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: 

Pesticidai ir kiti aplinkos teršalai daro didelį poveikį žmonių gerovei ir gamtai. Duomenų ir informacijos 

apie teršalų poveikį aplinkoje žmonėms ir laukiniams gyvūnams spragos yra didžiulės. Remiantis šiuo metu 

vykdomu bandomuoju projektu, šiais parengiamaisiais veiksmais bus įdiegta priemonė, kurią taikant 

pasinaudojama bitėmis siekiant rinkti duomenis, reikalingus minėtoms spragoms pašalinti. Taip bus 

prisidedama prie veiksmingesnės ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikos ir veiksmų. 

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

Pakeitimo projektas 838 
=== S&D//7328 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 17 04 77 10 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 04 77 10 
2.0.PPPA 

    950 000 950 000 950 000 950 000 

Rezervas         

Iš viso      950 000 950 000 950 000 950 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Pieninių galvijų gerovė, įskaitant nenujunkytų pieninių veršelių ir senstančių 

gyvūnų apsaugos priemones 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Nors pieno sektorius plečiasi, vidutinis pieninių karvių našumas didėja ir atsiranda pieninių vyriškos 

lyties veršelių perteklius, gyvūnų gerovės politika nebuvo atnaujinta. Vienoje iš naujausių Komisijos 

ataskaitų nurodyta, kad nepakankamai dėmesio skiriama tokiems parametrams, kaip mastitas, raišumas, 

gardų dizainas ir gulėjimo komfortas, kurie yra gerai žinomi ne tik kaip pieninių karvių gerovės, bet ir 

kaip sveikatos bei ilgaamžiškumo veiksniai. Valstybės narės taiko skirtingas reguliavimo sistemas, taigi 
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gamintojams neužtikrinamos vienodos sąlygos. Be to, dėl didesnio pieninių bandų dydžio kai kuriose 

šalyse nuolat užauga per daug vyriškos lyties veršelių, kurie dar nenujunkyti labai dideliais atstumais 

vežami į specializuotus penėjimo ūkius. Neišspręsti sunkumai, su kuriais susiduriama nenujunkytus 

pieninius veršelius vežant dideliais atstumais, ir kelios nevyriausybinės organizacijos surinko įrodymus, 

kad taip vežant šie pažeidžiami gyvūnai negali būti apsaugoti. Dar vienas pamirštas aspektas – tai, kaip 

elgiamasi su senstančiais gyvūnais. Yra įrodymų, kad senos karvės (t. y. netinkamos vežimui) gali būti 

vežamos skersti į skerdyklas. Taip ne tik pažeidžiamos ES taisyklės gyvūnų transportavimo ir skerdimo 

srityje, bet ir sukeliama grėsmė maisto saugai. 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama keturių pagrindinių tikslų: 1) parengti aiškų geros ir geriausios 

praktikos pieninių telyčių, karvių ir veršelių gerovės srityje gairių rinkinį, grindžiamą tvirtais, su gyvūnais 

susijusiais rodikliais, taip pat rekomendacijas, kaip teisingai elgtis su senstančiomis pieninėmis karvėms; 

2) atlikti vertinimą, kokį socialinį ir ekonominį poveikį turėtų perėjimas nuo vyriškos lyties pieninių 

veršelių vežimo tolimais atstumais prie jų veisimo ir auginimo vietoje; 3) pasiūlyti ekonominius modelius 

siekiant užkirsti kelią senstančių pieninių karvių vežimui; 4) rezultatus paskelbti valstybėse narėse, kurios 

gamina pieno produktus ir kurioms daro poveikį prekyba nenujunkytais veršeliais ES viduje. Projektas 

turėtų suburti atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant mokslininkus, veterinarus ir NVO. 

Rezultatai turėtų būti grindžiami turimomis mokslinėmis ir praktinėmis žiniomis, įskaitant jau 

įgyvendintus geriausios patirties pavyzdžius. 

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: kadangi nėra pieninėms karvėms skirtų teisės aktų, būtų labai pageidautina parengti gaires, be 

kita ko, siekiant sudaryti vienodesnes sąlygas ES gamintojams. Su gyvūnais susiję rodikliai registruojami 

nenuosekliai ir kompetentingos institucijos negali gauti duomenų. Be to, susirūpinimą kelia nenujunkytų 

vyriškos lyties pieninių veršelių, pervežamų į penėjimo ūkius labai tolimą atstumą, gerovė, taip pat elgesys 

su senstančiomis karvėmis. 

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

Pakeitimo projektas 1050 
=== GUE//8203 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 01 04 01 punktas — Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) veiklos rėmimo išlaidos — Klimato 

paprogramė 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 01 04 01 
2.0.4 

3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Rezervas         

Iš viso  3 182 000 3 182 000 3 182 000 3 182 000 1 818 000 1 818 000 5 000 000 5 000 000 

Pagrindimas: 

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su projektų atrankos, stebėsenos ir ataskaitų rengimo 

apie juos veikla bei jų rezultatų sklaida, taip pat IT sistemoms, tiesiogiai susijusioms su programos tikslų 
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siekimu, abipusiai naudingu Komisijai ir naudos gavėjams bei suinteresuotiesiems subjektams. Kad šie 

pasiūlymai galėtų būti įgyvendinti, turi būti skirtas pakankamas finansavimas. 

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

Pakeitimo projektas 708 
=== R-E//7443 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 01 straipsnis — Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Rezervas         

Iš viso  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 306 841 612 153 420 806 387 170 000 195 420 806 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos .......... remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 

dalimi. 

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 padidinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, siūlome, kad būtų užtikrintas teisingo geografinio tokių lėšų 

paskirstymo principas. 

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

Pakeitimo projektas 796 
=== S&D//7281 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 01 straipsnis — Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

Rezervas         

Iš viso  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 52 213 452 26 106 726 132 541 840 68 106 726 

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 922 
=== EPP//7103 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 01 straipsnis — Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 01 
2.0.4 

80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Rezervas         

Iš viso  80 328 388 42 000 000 80 328 388 42 000 000 8 032 838 4 016 419 88 361 226 46 016 419 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 706 
=== R-E//7441 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 02 straipsnis — Sąjungos atsparumo klimato kaitai 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 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Rezervas         

Iš viso  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 116 820 000 58 410 000 161 170 000 80 910 000 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos .......... remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 

dalimi. 

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, kad būtų užtikrintas teisingo geografinio tokių lėšų 

paskirstymo principas. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Pakeitimo projektas 797 
=== S&D//7282 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 02 straipsnis — Sąjungos atsparumo klimato kaitai didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

Rezervas         

Iš viso  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 28 827 500 14 413 750 73 177 500 36 913 750 

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 923 
=== EPP//7104 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 02 straipsnis — Sąjungos atsparumo klimato kaitai didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Rezervas         

Iš viso  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000 4 435 000 2 217 500 48 785 000 24 717 500 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 330 
=== ENVI/5437 === 

Pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 02 straipsnis — Sąjungos atsparumo klimato kaitai didinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 02 
2.0.4 

44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Rezervas         

Iš viso  44 350 000 22 500 000 44 350 000 22 500 000  2 500 000 44 350 000 25 000 000 

Pagrindimas: 



 

 143 

Šis asignavimas skirtas priemonėms, kuriomis remiamas Sąjungos vaidmuo plėtojant, įgyvendinant ir 

vykdant prisitaikymo prie klimato kaitos politiką ir teisės aktus, finansuoti. Dėl šios priežasties ši pozicija 

turėtų būti padidinta. 

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

Pakeitimo projektas 707 
=== R-E//7442 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 03 straipsnis — Geresnis klimato valdymas ir informacija visais lygmenimis 

Pataisyti skaičiai ir pastabas taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Rezervas         

Iš viso  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 43 391 500 21 695 750 59 690 000 36 695 750 

Pastabos: 

Po pastraipos: 

Gautos asignuotosios pajamos gali būti panaudotos .......... remiantis Finansinio reglamento 22 straipsnio 1 

dalimi. 

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 padidinti ES sanglaudą ir sumažinti valstybių 

narių atotrūkį aplinkosaugos srityje, siūlome, kad būtų užtikrintas teisingo geografinio tokių lėšų 

paskirstymo principas. 

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

Pakeitimo projektas 798 
=== S&D//7283 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 03 straipsnis — Geresnis klimato valdymas ir informacija visais lygmenimis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Rezervas         

Iš viso  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 10 594 025 5 297 013 26 892 525 20 297 013 

Pagrindimas: 
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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 924 
=== EPP//7105 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

34 02 03 straipsnis — Geresnis klimato valdymas ir informacija visais lygmenimis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 03 
2.0.4 

16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Rezervas         

Iš viso  16 298 500 15 000 000 16 298 500 15 000 000 1 629 850 814 925 17 928 350 15 814 925 

Pagrindimas: 

Tai bendros strategijos, kuria siekiama stiprinti su klimatu susijusias programas, dalis. 

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

Pakeitimo projektas 688 
=== R-E//7422 === 

Pateikė Renew Europe Group 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 34 02 77 06 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

34 02 77 06 
2.0.PPPA 

    900 000 900 000 900 000 900 000 

Rezervas         

Iš viso      900 000 900 000 900 000 900 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Visuotinė salų teritorijų atsparumo gaivalinėms nelaimėms, susijusioms su 

klimato kaitos padariniais, stiprinimo strategija 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Europos salų teritorijose, kurioms taikomi SESV 174 ir 349 straipsniai, gyvena daugiau nei 10 mln. 

gyventojų 100 000 km² plote, t. y. joms tenka 3 % Sąjungos gyventojų ir jos sudaro 3,2 % jos ploto. 

Geografiniu požiūriu išsibarsčiusios salų teritorijos, kurios yra arba neatskiriama Sąjungos dalis, 

pavyzdžiui, atokiausi regionai, arba susiję regionai, pavyzdžiui, užjūrio šalys ir teritorijos, – svarbus 

Europos turtas. 

Iš daugelio senesnių ir naujausių įvykių matyti, kad įvykus ekstremaliems meteorologiniams reiškiniams 

žmonės atsiduria situacijose, kai jiems reikalinga skubi pagalba. Tas pats pasakytina ir apie viešojo 

sektoriaus institucijas ir ekonominės veiklos vykdytojus, nes jie nevykdo perspektyvinio planavimo ir 

nemoka skubiai priimti sprendimų, kurių reikia, kad galėtų patys aktyviai, o ne pasyviai, rinktis, kaip 

vykdyti atkūrimo procesą. Dabar būtina parengti tikrą į teritorijų tvarumą orientuotą atkūrimo strategiją 

siekiant reaguoti į įvairius ekstremalius su klimatu susijusius ir salų teritorijose vykstančius pokyčius. Tai 

teikia galimybę pakeisti paradigmą ir padidinti šių teritorijų atsparumą, atsižvelgiant į didėjančią riziką, 
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kuri salose kyla tiek dėl gamtinių veiksnių, pvz., vis dažniau pasitaikančių ekstremalių reiškinių, tiek dėl 

žmogaus veiklos, kuri juos sustiprina. 

Šio bandomojo projekto tikslas – skatinti visapusišką ir integruotą požiūrį, grindžiamą bendru teritoriniu 

supratimu, informuotumo didinimu ir susijusių vietos subjektų gebėjimų stiprinimu. Tikslas – sustiprinti 

ir išsaugoti gausų salose esantį žmogiškąjį ir gamtinį paveldą pasinaudojant į ekosistemas orientuotu 

metodu. Visų pirma svarbu apsaugoti ir puoselėti unikalią biologinę įvairovę, žemės ir jūrų gamtos 

išteklius ir juos naudojant plėtoti žiedinę ekonomiką optimizuojant transporto srautų ir atliekų tvarkymą 

salose, kad jos būtų daugiau arba visiškai autonomiškos energijos atžvilgiu ir taptų gamtinėmis 

vietovėmis, kuriose būtų įgyvendinami gamtos procesais pagrįsti sprendimai ir užtikrinamos 

ekosisteminės paslaugos kovojant su klimato kaita. 

Siekiant šių tikslų vykdant šį bandomąjį projektą pirmiausia bus išanalizuoti praeities įvykių įvairiuose 

regionuose padariniai, vėliau bus nustatyta integruota diagnozė ir įgyta geriausia patirtis, susijusi su 

ekstremalių situacijų numatymu ir reagavimu į jas, taip pat bendrų problemų sprendimu, įtraukiant visus 

suinteresuotuosius subjektus: vyriausybes, administracijas, išrinktus atstovus, socialinius partnerius, 

akademikus, mokslininkus, pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus atstovus. Šis kapitalizacijos 

procesas turėtų būti orientuotas į novatorišką ir bendrą salų teritorijų valdymą, kurį visame pasaulyje 

skatina mažų salų asociacija „SMILO“. 

Bandomosiose teritorijose bus įsteigti salų komitetai, kurie suburs visus atitinkamos teritorijos 

suinteresuotuosius subjektus, kad būtų skatinama bendrai kurti vietos strategijas, kurios būtų kuo labiau 

pritaikytos prie vietos poreikių ir pajėgumų. Remiantis turimomis žiniomis, vietos bendruomenės parengs 

konkrečius ir tam tikrai teritorijai pritaikytus sprendimus, kad būtų geriau sprendžiamos su klimato kaita 

susijusios problemos ir didinamas teritorijų atsparumas, taip pat kad būtų pradėtas procesas siekiant, kad 

teritorijos taptų ekologiniu požiūriu pažangiais regionais. 

Tai bus pasiekta visų pirma sutelkiant Sąjungos turimas priemones (pvz., „Copernicus“) ir vietos išteklius 

(pvz., meteorologiniai ir seisminiai tyrimų centrai, už urbanistiką, civilinę saugą ir darnų vystymąsi 

atsakingi vietiniai subjektai, pilietinė visuomenė ir kt.). 

Ilgainiui, remiantis grįžtamąja informacija, gali būti parengtas kiekvienai Sąjungos salų teritorijai 

pritaikytas veiksmų planas. Tikslas – remti inovacinį ir tvarų atsparumą bei apibrėžti, atsižvelgiant į salų 

sąlygas, investavimo prioritetus ir taip prisidėti prie lėšų, visų pirma, Europos fondų lėšų, optimalaus 

panaudojimo. 

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: 

Atsižvelgiant į tai, kad salos susiduria su gaivalinėmis nelaimėmis (pavyzdžiui neseniai Sen Martene praūžęs 

ciklonas Irma), reikia iš anksto numatyti sprendimus ekstremaliųjų situacijų atvejams. 

Remiantis į ekosistemas orientuotu metodu, pagrįstu bendru salų teritorijų valdymu, būtų galima numatyti 

būsimus ekstremalius klimatinius reiškinius ir vykdant atkūrimą užtikrinti tvaresnį ir novatorišką socialinį, 

ekonominį ir aplinkosauginį modelį. 

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

Pakeitimo projektas 986 
=== GUE//8097 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 02 05 straipsnis — Su skaitmeniniu turiniu, audiovizualinės ir kitos žiniasklaidos sektoriais susijusios 

priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 05 
3.0.SPEC 

1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Rezervas         

Iš viso  1 148 000 900 000 1 148 000 900 000  30 500 1 148 000 930 500 

Pagrindimas: 

Dėl finansų krizės keletą metų Europoje buvo labai mažinamos kultūros ir kūrybos sektoriams skiriamos 

lėšos, todėl sumažėjo kultūros produkcija, o tai daro žalą kūrybos laisvei ir galimybei naudotis kultūra, taip 

pat kyla grėsmė sektoriaus išlikimui ir jo darbuotojų galimybėms dirbti šiame sektoriuje. Siekiant kovoti su 

šia tendencija ir skatinti didesnį kultūros veikėjų judėjimą ir judumą, asignavimai turėtų atitikti 2018 m. 

biudžete numatytus asignavimus. 

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

Pakeitimo projektas 161 
=== CULT/5909 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 02 77 08 punktas — Parengiamieji veiksmai — Žiniasklaidos pliuralizmo skaitmeniniame amžiuje 

stebėsena 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 02 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 687 500 p.m. 687 500 1 000 000 62 500 1 000 000 750 000 

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 158 
=== CULT/5906 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

09 02 77 09 punktas — Bandomasis projektas — Europos greitojo reagavimo į spaudos ir žiniasklaidos 

laisvės pažeidimus mechanizmas 

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 77 09 
3.0.PPPA 

p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 700 000 p.m. 700 000 2 000 000 300 000 2 000 000 1 000 000 

Pastabos: 

Pataisyti tekstą taip: 

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 

bandomąjį projektą neįvykdytiems ankstesnių metų įsipareigojimams padengti. 

Ištrinti 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. 

Pataisyti tekstą taip: 

Teisę į laisvą saviraiškąPagal 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. 

Šis mechanizmas,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, užtikrins, kad pažeidimai būtų matomi ir būtų praktiškai padedama žurnalistams, kuriems 

grasinama.srityje. Praktinė pagalba turi apimti tokias priemones žurnalistams, kuriems grasinama, 

apsaugoti: tiesioginių konsultacijų ir teisinės paramos teikimą, taip pat pastogės ir pagalbos 

suteikimą,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 atitinkamasĮ spaudos ir žiniasklaidos laisvės pažeidimus patiriančias šalis ir bus 

vykdoma kampanija, siekiant padėtibus siunčiami atstovai, o advokatai padės kovoti su nebaudžiamumu. 

Padėties stebėsena užtikrinabus užtikrinamas patikimos ir išsamios informacijos teikimąteikimas 

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 greitojo reagavimo mechanizme numatytas unikalus priemonių 

rinkinysrinkinys, įtrauktas į greitojo reagavimo mechanizmą, užkirs kelią tolesniems pažeidimams ir 

padidins spaudos ir žiniasklaidos laisvę.pagerins spaudos ir žiniasklaidos laisvę, taip pat pagal jį grėsmę 

patiriantiems žurnalistams bus teikiamos konsultacijos, teisinė pagalba ir (arba) pastogė. 

Ištrinti šį tekstą: 

Bandomasis projektas taip pat veiks kaip išankstinio perspėjimo, teikiamo Europos Parlamentui, sistema. 

Pagrindimas: 
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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. 

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

Pakeitimo projektas 163 
=== CULT/5914 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 01 straipsnis — Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei 

tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Rezervas         

Iš viso  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ paprogramei MEDIA 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 746 
=== S&D//7229 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 01 straipsnis — Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei 

tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Rezervas         

Iš viso  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 9 920 000 127 515 300 109 120 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ paprogramei MEDIA 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 974 
=== GUE//8073 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

09 05 01 straipsnis — Paprogramė MEDIA — Veikla tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu bei 

tarpvalstybinės sklaidos ir mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 01 
3.0.11 

115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Rezervas         

Iš viso  115 923 000 99 200 000 114 695 000 99 200 000 12 820 300 5 800 000 127 515 300 105 000 000 

Pagrindimas: 

Programa „Kūrybiška Europa“ yra vienintelė svarbiausia ir sėkmingiausia finansinė priemonė kultūros 

srityje. Tai svarbi priemonė, kurios finansavimas jau sumažintas per ankstesnę biudžeto procedūrą. Siūlomas 

biudžeto sumažinimas vėl trukdys apskritai įgyvendinti programą. Siūloma 10 % padidinti biudžetą, siekiant 

sudaryti sąlygas kūrybos sektoriams pasinaudoti įsibėgėjimu, pasiektu per Europos kultūros paveldo metus 

(2018 m.). 

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

Pakeitimo projektas 987 
=== GUE//8099 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 05 straipsnis — Žiniasklaidos veiksmai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Rezervas         

Iš viso  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 4 814 000  23 546 000 22 000 000 

Pagrindimas: 

Dėl finansų krizės keletą metų Europoje buvo labai mažinamos kultūros ir kūrybos sektoriams skiriamos 

lėšos, todėl sumažėjo kultūros produkcija, o tai daro žalą kūrybos laisvei ir galimybei naudotis kultūra, taip 

pat kyla grėsmė sektoriaus išlikimui ir jo darbuotojų galimybėms dirbti šiame sektoriuje. Siekiant kovoti su 

šia tendencija ir skatinti didesnį kultūros veikėjų judėjimą ir judumą, asignavimai turėtų atitikti 2018 m. 

biudžete numatytus asignavimus. 

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

Pakeitimo projektas 195 
=== CULT/5980 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 05 straipsnis — Žiniasklaidos veiksmai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 05 3.0.SPEC 20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 
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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  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 036 600 1 100 000 21 768 600 23 100 000 

Pagrindimas: 

Šiuo pakeitimu prašoma 5 % padidinti daugialypės terpės veiksmams skirtas biudžeto lėšas. 5 % 

padidinimas skiriamas tik tinklu „Euranet Plus“. Tikslas – suintensyvinti šiuos veiksmus ir geriau finansuoti 

finansuojamus projektus. 

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

Pakeitimo projektas 929 
=== EPP//7110 === 

Pateikė Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 05 straipsnis — Žiniasklaidos veiksmai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 05 
3.0.SPEC 

20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Rezervas         

Iš viso  20 732 000 22 000 000 18 732 000 22 000 000 3 000 000 500 000 21 732 000 22 500 000 

Pagrindimas: 

Pagal multimedijos veiksmų biudžeto eilutę labai remiamas „Euranet +“ – pirmaujantis ES naujienų radijo 

tinklas. Sukurtą turinį naudoja visos Europos radijo ryšio tinklai ir taip sudaromos galimybės jį platinti 

visoje Sąjungoje. Remiant „Euranet +“ kuriama tikra pridėtinė Europos vertė, nes didinamas ES piliečių 

informuotumas ir supratimas apie ES reikalus. 

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

Pakeitimo projektas 164 
=== CULT/5918 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 77 06 punktas — Parengiamieji veiksmai – Visų gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 06 
3.0.PPPA 

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

Rezervas         

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

Pagrindimas: 

Tretieji parengiamųjų veiksmų metai. Reikalinga tolesnė biudžetinė parama, siekiant kuo labiau padidinti 

teigiamą parengiamųjų veiksmų poveikį, kad būtų pasiektas aukštesnis visuomeninės ir demokratinės naudos 

lygis. 

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

Pakeitimo projektas 165 
=== CULT/5919 === 
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Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 77 08 punktas — Parengiamieji veiksmai — Kino teatrai kaip vietos bendruomenių inovacijų centrai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 08 
3.0.PPPA 

p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. p.m. p.m. p.m. 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Pagrindimas: 

Vietos kino teatrai suburia bendruomenes, stiprina vietos kultūrinį gyvenimą ir atlieka svarbų socialinės 

įtraukties vaidmenį. Jie suteikia mokymosi galimybių ir prisideda prie vietos ekonomikos, nes yra 

skatinamasis miestų plėtros veiksnys. Nepaisant jų kultūrinio, socialinio ir ekonominio poveikio daugelyje 

vietovių, ypač mažuose miesteliuose ir kaimo vietovėse, neskiriama dėmesio investicijoms į kino teatrus. Šie 

parengiamieji veiksmai turėtų padėti kino teatrams diegti naujoves, atlikti mokomąjį vaidmenį ir labiau 

praturtinti žiūrovus. 

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

Pakeitimo projektas 445 
=== LIBE/5809 === 

Pateikė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

09 05 77 10 punktas — Bandomasis projektas — Remti tiriamąją žurnalistiką ir žiniasklaidos laisvę ES 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 10 
3.0.PPPA 

p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000 

Pagrindimas: 

Cristiano Terheşo pak. S&D vardu 

Žurnalistai tyrėjai yra itin pažeidžiami darbuotojai, turintys labai mažai išteklių. Vien per pastaruosius 6 

mėn. ES nužudyti du žurnalistai. Jų darbas itin svarbus atskleidžiant tarpvalstybinio pinigų plovimo ir 

didžiulės korupcijos atvejus. Vertingų tyrimų pavyzdžiai – „LuxLeaks“, Panamos dokumentai, „Paradise 

Papers“, Azerbaidžano ar Rusijos „pinigų plovyklų“ tyrimas. Kad žurnalistų tyrėjų veikla galėtų būti tvari, 

jiems reikia teikti apsaugą, tiesioginę paramą ir finansinę paramą. 

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

Pakeitimo projektas 166 
=== CULT/5920 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 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 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos viešoji sfera: naujas internetinės žiniasklaidos pasiūlymas jauniems 

europiečiams. 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Projektu siekiama užpildyti žinių apie Europą sklaidos jaunosioms Europos kartoms spragą, kuri 

atsiranda dėl to, kad nėra tikros tarpvalstybinės žiniasklaidos viešosios sferos, kad klasikinė žiniasklaida 

šiuo metu nepritraukia tiek jaunų europiečių, kiek internetas, ir kad nacionalinė žiniasklaida 

netransliuoja teigiamų ar vienijančių žinių Europos temomis. Todėl projekto tikslas – geriau pateikti 

bendrumo jausmą, kuris yra Europos tapatybės pagrindas ir kurį atspindi bendra kultūra, panašus 

gyvenimo būdas ir bendros vertybės. 

Europos jaunosios kartos naudojasi informacija ir pramogomis daugiausia internetu, naudodamosi 

naujais šaltiniais, pavyzdžiui, socialiniais tinklais ir dalijimosi turiniu platformomis. Todėl Europa turi 

būti pristatoma iš naujo ten, kur Europos jaunimas gauna informaciją, t. y. internete. Siekiant pradėti 

dialogą apie Europą atitinkamomis temomis ir klausimais, siekiant (iš naujo) pritraukti jaunų Europos 

piliečių, kad jie būtų už Europos idėjas ir vertybes, ir siekiant suteikti tikrų galių Europos piliečiams per 

esamas ir būsimas informavimo ir dialogo platformas, bandomasis projektas praktiškai įgyvendintų iš 

esmės naują žinių ir informacijos teikimo jaunimui metodą. 

Bandomasis projektas bus grindžiamas naujomis redakcinio mąstymo koncepcijomis, nauja daugialypės 

platformos strategija ir labai novatoriška ir lanksčia technine infrastruktūra, kuria naudojantis galima 

greitai pritaikyti, išversti ir konvertuoti daugelio kalbų ir formatų turinį visoje Europoje. Todėl bus 

sukurtas tikrai naujoviškas skaitmeninis produktas, kuris specialiai skirsis nuo tradicinės žiniasklaidos. 

Projekto tikslinė grupė yra 18–34 metų amžiaus europiečiai, taigi, jis turės poveikį tam gyvenimo 

laikotarpiui, kai daug jaunuolių formuoja savo politines pažiūras ir deda pagrindus savo profesiniam ir 

asmeniniam gyvenimui. Daugiausia dėmesio bus skiriama informatyviam, mąstyti skatinančiam, 

pramoginiam ir emociniam turiniui. Visas turinys bus susietas su viena specialia internetine paslauga. Be 

to, jis bus prieinamas visiems įvairiems socialiniams tinklams ir kitiems internetiniams sietuvams, per 

kuriuos bus galima pasiekti tikslinę grupę. 

Turinys apims jauniesiems europiečiams aktualias Europos Sąjungos temas ir bus įdėtas į tam tikrą 

kontekstą, kad būtų įtikinamas ir patrauklus tikslinei grupei. Europos perspektyva sukuriama lyginant ir 

priešpastatant įvairią regioninę patirtį ir požiūrius Europos masto svarbos klausimais. Jauni europiečiai 

domisi tokiais klausimais kaip darbas, švietimas, lygybė, meilė, kultūra ir muzika. Vis dėlto esama didelių 

skirtumų tarp šalių ir tarp miesto ir kaimo vietovių. Tikslas – nagrinėti svarbias Europos temas ir kartu 

suteikti forumą, kuriame galima pasidalyti vietos perspektyvomis, suteikiant jauniems vartotojams 

galimybę tvirtai susisieti su turiniu. 

Prieštaringos nuomonės paskatins diskusijas. Kalbant apie politinius klausimus, asmeninis požiūris 

padeda lengviau suprasti institucijų sprendimų pasekmes. Tokiame kontekste gerai žinomi nuomonės 

formuotojai ir vietinės asmenybės iš socialinių tinklų išsakys savo nuomonę ir papildys politinės sferos 

veikėjų pasisakymus, kad būtų panaikintas atotrūkis tarp Europos reikalų ir kasdienio vartotojų 

gyvenimo. 

Šiuo plataus užmojo visos Europos daugiakalbiu projektu bus pradėtos neinternetinės ir internetinės 

atviros, tikros, gilios ir konstruktyvios diskusijos apie dabartinį ir būsimą jaunų europiečių gyvenimą 

Europoje, skaitmeninėse platformose naudojant naujoviškus formatus, kurių galutinis tikslas – didinti 

informuotumą apie Europos vizijas ir realijas ir skatinti europiečius labiau įgyvendinti Europos vertybes 
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ir idėjas ir prisidėti prie aktyvesnės pilietinės visuomenės. 

Įgyvendinant projektą bus sukurta tvirta nepriklausomos ir novatoriškos žiniasklaidos, įskaitant 

startuolius ir kūrybos sektorių, partnerystė visoje Europoje. Projektu taip pat bus siekiama gauti naudos 

iš stambių investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, pvz., į automatinį vertimą žiniasklaidos 

sektoriuje. 

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: 

Šiuo projektu remiami naujosios ES jaunimo strategijos ir Naujosios Europos kultūros darbotvarkės tikslai: 

priartinti ES prie jaunimo, nagrinėti jam rūpimus klausimus, skatinti juos tapti aktyviais piliečiais, suburti 

jaunimą iš skirtingų šalių, puoselėti socialinę sanglaudą per kultūrą ir kūrybiškumą, skatinti inovacijas, 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą vietos ir regionų IT ir kūrybos sektoriuose. Be to, projektas 

atitinka komunikatą „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“. 

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

Pakeitimo projektas 137 
=== IMCO/6372 === 

Pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 11 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 800 000 1 000 000 800 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Parama pramonės, NVO ir valstybių narių institucijų bendradarbiavimui 

stiprinti, siekiant užtikrinti greitą seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos internete pašalinimą 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pagal bandomąjį projektą vienai arba kelioms nevyriausybinėms organizacijoms siūlomos Europos 

Komisijos dotacijos, siekiant paremti iniciatyvas, kurių tikslas – užtikrinti greitą seksualinės prievartos 

prieš vaikus medžiagos internete pašalinimą. Svarbu padėti organizacijoms, kurios jau taiko iniciatyvias 

priemones, kurti platformas, o skėtinėms organizacijoms – bendradarbiauti visose valstybėse narėse. 

Gaudamos didesnį finansavimą, suinteresuotosios šalys galės veiksmingiau bendradarbiauti, kad užkirstų 

kelią šio pobūdžio medžiagos sklaidai. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą turėtų būti remiamas subjektų 

bendradarbiavimas rengiant darbuotojams skirtus mokymus, vystant skaitmeninius sprendimus ir 

keičiantis informacija, siekiant aptikti ir pašalinti galimai žalingą medžiagą. Kadangi komunikacija šioje 

srityje turi būti saugi ir greita, turėtų būti remiami ir šie sprendimai. 

Teisinis pagrindas: 

Įrašyti šį tekstą: 



 

 154 

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: 

Seksualinės prievartos prieš vaikus medžiaga – reiškinys, su kuriuo susiduriama vis dažniau ir kuris 

peržengia valstybių sienas. Šis turinys nepaprastai žalingas. Seksualinis vaikų išnaudojimas yra sunkus 

nusikaltimas, kurio padariniai vaiko raidai yra ilgalaikiai. Svarbu nedelsiant imtis veiksmų ir užkirsti 

seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos sklaidos kelius. Ir minutė tokios medžiagos internete yra per 

daug. Tačiau pašalinimo procedūros reikalauja žmogiškų ir technologinių pajėgumų. Teisėsaugos institucijos 

vienos neturi pakankamai išteklių, be to, subjektai nepakankamai bendradarbiauja. Šio bandomojo projekto 

tikslas – paskatinti šį bendradarbiavimą rengiant mokymus, vystant technologijas ir keičiantis informacija. 

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

Pakeitimo projektas 287 
=== REGI/6253 === 

Pateikė Regioninės plėtros komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 11 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 11 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai. Vartotojų interesais grindžiamos kultūros & gerovės ES politikos vystymas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

2018 m. ES priėmė naują Europos kultūros darbotvarkę, toliau plėtodama Europos kultūros globaliame 

pasaulyje darbotvarkę (2007 m.). Naujojoje darbotvarkėje dar kartą patvirtinama, kad kultūros ir kūrybos 

sektoriai stiprina Europos tapatybę, gali gerinti gyvenimus, pertvarkyti bendruomenes, kurti darbo vietas 

ir skatinti augimą, taip pat sukuria šalutinį poveikį kitiems sektoriams. Tiksliau tariant, vienas iš trijų 

naujosios darbotvarkės strateginių tikslų yra panaudoti kultūros ir kultūrų įvairovės galią socialinei 

sanglaudai ir gerovei, skatinant dalyvavimą kultūriniame gyvenime, menininkų judumą ir paveldo 

apsaugą. 

Dokumente raginama atliekant kultūros sąsajų su kitomis sritimis mokslinius tyrimus įvertinti jos poveikį 

įvairiose srityse, įskaitant sveikatą ir gerovę. 

Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 

sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 

gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu 

įvairia visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Būtina labiau orientuotis į konkrečių 

grupių, pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, 

gyvenančių skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius. Skaitmeninės technologijos yra 

auditorijos formavimo ir novatoriškų dalyvavimo būdų šaltinis. Įvairių sektorių bendradarbiavimas su 

kitomis sritimis, pavyzdžiui, švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros, mokslo ir technologijų, taip 

pat su regionų ir miestų plėtra, turi didelį poveikį sanglaudai ir gerovei. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti 

į kultūros vaidmenį vietos lygmeniu, architektūros ir gyvenamosios aplinkos kokybę ir į kultūra pagrįstas 
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socialines inovacijas, prisidedančias prie ES miestų ir regionų vystymosi. 

Tiksliniai rezultatai: Dalijimasis patirtimi ir sėkmingos veiklos pavyzdžiai padės nustatyti geriausią 

praktiką. Galima būtų sukurti sąveiką su struktūriniais fondais, ES miestų darbotvarke ir jos naująja 

partneryste kultūros ir kultūros paveldo srityje, taip pat su JT darbotvarke iki 2030 m. ir EBPO projektu 

dėl kultūra grindžiamo regioninio produktyvumo ir gerovės. 

Siūlomu bandomuoju projektu siekiama remti 

1. kultūros ir gerovės mokslinius tyrimus; 

2. tarpsektorinį ir transeuropinį bendradarbiavimą, kuriuo siekiama gerinti žinias, kurti bandomuosius 

projektus ir politikos gaires, kaip didinti gerovę pasitelkiant kultūrą – Europos kultūros ir gerovės 

ekspertų grupę; 

3. eksperimentinę veiklą vietose bandomuosiuose miestuose visoje Europoje, susijusią su metodais, 

veiksmais ir priemonėmis, skirtais asmenų ir bendruomenių gerovei didinti (sukurtos aplinkos kokybė, 

socialinės sąveikos erdvių kokybė, paslaugų tam tikroms grupėms, pvz., mokiniams, vaikams, 

pagyvenusiems žmonėms, specialiųjų poreikių turinčioms grupėms ir t. t., kokybė); 

4. veiksmų ir politikos gairių, skirtų miestams, institucijoms, kultūros srities veikėjams dėl veiksmingo 

kultūros naudojimo gerovei užtikrinti, rengimą; 

5. dalijimąsi žiniomis, didesnį pagrindinių dalyvių informuotumą ir gebėjimą naudoti kultūrą gerovei 

užtikrinti įvairiuose Europos miestuose rengiant vietinės reikšmės seminarus ir didelio masto kultūros ir 

gerovės forumą. 

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: 

Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 

sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 

gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu įvairia 

visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Labiau orientuojamasi į konkrečių grupių, 

pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, gyvenančių 

skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius. 

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

Pakeitimo projektas 167 
=== CULT/5921 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 12 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 12 
3.0.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: 
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Bandomasis projektas – Strateginių mokslinių tyrimų, inovacijų ir įgyvendinimo darbotvarkės ir veiksmų 

plano, siekiant iki 2030 m. užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę Europoje, sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES yra 24 oficialiosios valstybių narių kalbos. Be to, yra neoficialių regioninių kalbų, taip pat mažumų 

kalbų, imigrantų kalbų ir svarbių prekybos partnerių kalbos. Atlikus kelis tyrimus nustatyta, kad 

skaitmeninės kalbų technologijos yra labai netolygiai išplėtotos. Tik labai nedaug kalbų, pvz., anglų, 

prancūzų ir ispanų, technologijos yra gerai išplėtotos, o daugiau kaip 20 kalbų gresia išnykimas 

skaitmeninėje aplinkoje. EP STOA grupės užsakymu neseniai atliktame tyrime „Kalbų lygybė 

skaitmeniniame amžiuje“ pateikiama 11 bendrų rekomendacijų, kaip kovoti su šia augančia grėsme. Po 

tyrimo priimta EP rezoliucija P8_TA-PROV(2018)0332, kuri taip pat vadinasi „Kalbų lygybė 

skaitmeniniame amžiuje“ (bendras CULT ir ITRE komitetų pranešimas) – EP rezoliuciją priėmė 592 

nariams balsavus už. Rezoliucijoje pateikiamos 45 bendrosios rekomendacijos, kurių keletas kyla iš STOA 

tyrimo. 

Technologijomis užtikrinamai daugiakalbystei trūksta esminės jos įgyvendinimo grandies – strateginės 

mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo darbotvarkės. Šio bandomojo projekto tikslas – parengti darbotvarkę ir 

veiksmų planą, siekiant iki 2030 m. Europoje užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę. Glaudžiai 

bendradarbiaujant su Europos institucijomis, projektas suburs visus suinteresuotuosius subjektus 

(įskaitant technologijų sektorių, mokslinius tyrimus, inovacijas, nacionalines inovacijas, nacionalines ir 

tarptautines viešojo administravimo institucijas, asociacijas), bus pradėtas struktūrinis dialogas ir viešos 

konsultacijos, visoje Europoje bus organizuojamos idėjų sesijos ir konferencijos, bus sutelktos visos 

iniciatyvos, kurios šiuo metu vykdomos izoliuotai ir fragmentiškai, kad Europoje būtų sukurta darni ir 

integruota gimtųjų kalbų technologijų strategija, apimanti visus atitinkamus sektorius ir gyvenimo sritis: 

be kita ko, prekybą, švietimą, sveikatą, turizmą, kultūrą ir valdymą. Tai taip pat apims dirbtinio intelekto 

technologijų poveikio kalbų žemėlapiui Europoje tyrimą, įskaitant vis didėjantį jaunų talentų protų 

nutekėjimą į kitus žemynus. 

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: 

Technologijomis užtikrinamai daugiakalbystei trūksta esminės jos įgyvendinimo grandies – strateginės 

mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo darbotvarkės. Šio bandomojo projekto tikslas – parengti darbotvarkę ir 

veiksmų planą, siekiant iki 2030 m. Europoje užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę. Vykdant šį 

projektą bus sutelktos visos iniciatyvos, kurios šiuo metu vykdomos izoliuotai ir fragmentiškai, kad 

Europoje būtų sukurta darni ir integruota gimtųjų kalbų technologijų strategija, apimanti visus atitinkamus 

sektorius ir gyvenimo sritis. 

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

Pakeitimo projektas 829 
=== S&D//7319 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

Papildyti: 09 05 77 14 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 14 
3.0.PPPA 

    4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso      4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 

Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas – Europos viešoji sfera: naujas internetinės žiniasklaidos pasiūlymas jauniems 

europiečiams. 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

Projektu siekiama užpildyti žinių apie Europą sklaidos jaunosioms Europos kartoms spragą, kuri 

atsiranda dėl to, kad nėra tikros tarpvalstybinės žiniasklaidos viešosios sferos, kad klasikinė žiniasklaida 

šiuo metu nepritraukia tiek jaunų europiečių, kiek internetas, ir kad nacionalinė žiniasklaida 

netransliuoja teigiamų ar vienijančių žinių Europos temomis. Todėl projekto tikslas – geriau pateikti 

bendrumo jausmą, kuris yra Europos tapatybės pagrindas ir kurį atspindi bendra kultūra, panašus 

gyvenimo būdas ir bendros vertybės. 

Europos jaunosios kartos naudojasi informacija ir pramogomis daugiausia internetu, naudodamosi 

naujais šaltiniais, pavyzdžiui, socialiniais tinklais ir dalijimosi turiniu platformomis. Todėl Europa turi 

būti pristatoma iš naujo ten, kur Europos jaunimas gauna informaciją, t. y. internete. Siekiant pradėti 

dialogą apie Europą atitinkamomis temomis ir klausimais, siekiant (iš naujo) pritraukti jaunų Europos 

piliečių, kad jie būtų už Europos idėjas ir vertybes, ir siekiant suteikti tikrų galių Europos piliečiams per 

esamas ir būsimas informavimo ir dialogo platformas, bandomasis projektas praktiškai įgyvendintų iš 

esmės naują žinių ir informacijos teikimo jaunimui metodą. 

Bandomasis projektas bus grindžiamas naujomis redakcinio mąstymo koncepcijomis, nauja daugialypės 

platformos strategija ir labai novatoriška ir lanksčia technine infrastruktūra, kuria naudojantis galima 

greitai pritaikyti, išversti ir konvertuoti daugelio kalbų ir formatų turinį visoje Europoje. Todėl bus 

sukurtas tikrai naujoviškas skaitmeninis produktas, kuris specialiai skirsis nuo tradicinės žiniasklaidos. 

Projekto tikslinė grupė yra 18–34 metų amžiaus europiečiai, taigi, jis turės poveikį tam gyvenimo 

laikotarpiui, kai daug jaunuolių formuoja savo politines pažiūras ir deda pagrindus savo profesiniam ir 

asmeniniam gyvenimui. Daugiausia dėmesio bus skiriama informatyviam, mąstyti skatinančiam, 

pramoginiam ir emociniam turiniui. Visas turinys bus susietas su viena specialia internetine paslauga. Be 

to, jis bus prieinamas visiems įvairiems socialiniams tinklams ir kitiems internetiniams sietuvams, per 

kuriuos bus galima pasiekti tikslinę grupę. 

Turinys apims jauniesiems europiečiams aktualias Europos Sąjungos temas ir bus įdėtas į tam tikrą 

kontekstą, kad būtų įtikinamas ir patrauklus tikslinei grupei. Europos perspektyva sukuriama lyginant ir 

priešpastatant įvairią regioninę patirtį ir požiūrius Europos masto svarbos klausimais. Jauni europiečiai 

domisi tokiais klausimais kaip darbas, švietimas, lygybė, meilė, kultūra ir muzika. Vis dėlto esama didelių 

skirtumų tarp šalių ir tarp miesto ir kaimo vietovių. Tikslas – nagrinėti svarbias Europos temas ir kartu 

suteikti forumą, kuriame galima pasidalyti vietos perspektyvomis, suteikiant jauniems vartotojams 

galimybę tvirtai susisieti su turiniu. 

Prieštaringos nuomonės paskatins diskusijas. Kalbant apie politinius klausimus, asmeninis požiūris 

padeda lengviau suprasti institucijų sprendimų pasekmes. Tokiame kontekste gerai žinomi nuomonės 

formuotojai ir vietinės asmenybės iš socialinių tinklų išsakys savo nuomonę ir papildys politinės sferos 

veikėjų pasisakymus, kad būtų panaikintas atotrūkis tarp Europos reikalų ir kasdienio vartotojų 
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gyvenimo. 

Šiuo plataus užmojo visos Europos daugiakalbiu projektu bus pradėtos neinternetinės ir internetinės 

atviros, tikros, gilios ir konstruktyvios diskusijos apie dabartinį ir būsimą jaunų europiečių gyvenimą 

Europoje, skaitmeninėse platformose naudojant naujoviškus formatus, kurių galutinis tikslas – didinti 

informuotumą apie Europos vizijas ir realijas ir skatinti europiečius labiau puoselėti Europos vertybes ir 

idėjas ir prisidėti prie aktyvesnės pilietinės visuomenės. 

Įgyvendinant projektą bus sukurta tvirta nepriklausomos ir novatoriškos žiniasklaidos, įskaitant 

startuolius ir kūrybos sektorių, partnerystė visoje Europoje. Projektu taip pat bus siekiama gauti naudos 

iš stambių investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas, pvz., į automatinį vertimą žiniasklaidos 

sektoriuje. 

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: 

Šiuo projektu remiami naujosios ES jaunimo strategijos ir Naujosios Europos kultūros darbotvarkės tikslai: 

priartinti ES prie jaunimo, nagrinėti jam rūpimus klausimus, skatinti juos tapti aktyviais piliečiais, suburti 

jaunimą iš skirtingų šalių, puoselėti socialinę sanglaudą per kultūrą ir kūrybiškumą, skatinti inovacijas, 

darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą vietos ir regionų IT ir kūrybos sektoriuose. Be to, projektas 

atitinka komunikatą „Europinės tapatybės stiprinimas per švietimą ir kultūrą“. 

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

Pakeitimo projektas 168 
=== CULT/5924 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 15 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 15 
3.0.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 – Parama nepriklausomoms tradicinėms žiniasklaidos priemonėms siekiant pereiti 

prie skaitmeninių platformų 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Sparčiai plėtojantis naujoms informacinėms technologijoms, tradicinės nepriklausomos žiniasklaidos 

priemonės susiduria su dideliais iššūkiais. Perėjimas prie skaitmeninės žiniasklaidos turėjo įtakos tiek 

tradicinės žiniasklaidos turiniui, tiek jos auditorijai, kuri mažėja. Be to, reklamos srityje daugiausia 

dėmesio skiriama internetui ir JAV veikiančioms IRT bendrovėms, tokioms kaip „Google“ ir „Facebook“ 

– jos yra pagrindinės naudos gavėjos. 

Visa tai padarė poveikį žiniasklaidos įvairovei, pliuralizmui ir turinio kokybei. Išaugus JAV įsikūrusių 
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technologijų įmonių galiai ir jų, kaip žiniasklaidos platintojų, vaidmeniui, mažiau skatinama kalbinė 

įvairovė skaitmeninėje erdvėje. Jaunesni gyventojai naudojasi skaitmenine žiniasklaida kaip vieninteliu 

arba pagrindiniu naujienų šaltiniu. Tikrosios nepriklausomos vietos žiniasklaidos, ypač spaudos, 

išlikimui kyla ypač didelis pavojus, nes trūksta pajamų iš reklamos. 

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 prisitaikyti prie naujų skaitmeninės eros keliamų iššūkių ir galimybių, reikia remti tradicines 

žiniasklaidos priemones, kad: 

– būtų rasti IRT sprendimai siekiant sukurti skaitmeninę platformą, kuri apimtų ir jų naudojamus formatus, 

– būtų kuriamas kokybiškas skaitmeninės žiniasklaidos turinys, ypač skirtas jaunesniems gyventojams, 

įskaitant įvairių žiniasklaidos organizacijų ir valstybių narių bendrą kūrybą, 

– būtų plėtojama auditorija ir kuriamos priemonės auditorijai įtraukti į turinio kūrimą. 

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

Pakeitimo projektas 840 
=== S&D//7330 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 16 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 16 
3.0.PPPA 

    500 000 500 000 500 000 500 000 

Rezervas         

Iš viso      500 000 500 000 500 000 500 000 

Išlaidų kategorija: 

Parengiamieji veiksmai — Vartotojų interesais grindžiamos kultūros ir gerovės ES politikos plėtojimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Įrašyti šį tekstą: 

2018 m. ES priėmė naują Europos kultūros darbotvarkę, toliau plėtodama Europos kultūros globaliame 

pasaulyje darbotvarkę (2007 m.). Naujojoje darbotvarkėje dar kartą patvirtinama, kad kultūros ir kūrybos 

sektoriai stiprina Europos tapatybę, gali gerinti gyvenimus, pertvarkyti bendruomenes, kurti darbo vietas 

ir skatinti augimą, taip pat sukuria šalutinį poveikį kitiems sektoriams. Tiksliau tariant, vienas iš trijų 

naujosios darbotvarkės strateginių tikslų yra panaudoti kultūros ir kultūrų įvairovės galią socialinei 

sanglaudai ir gerovei, skatinant dalyvavimą kultūriniame gyvenime, menininkų judumą ir paveldo 

apsaugą. 

Dokumente raginama atliekant kultūros sąsajų su kitomis sritimis mokslinius tyrimus įvertinti jos poveikį 

įvairiose srityse, įskaitant sveikatą ir gerovę. 

Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 
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sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 

gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu 

įvairia visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Būtina labiau orientuotis į konkrečių 

grupių, pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, 

gyvenančių skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius. Skaitmeninės technologijos yra 

auditorijos formavimo ir novatoriškų dalyvavimo būdų šaltinis. Įvairių sektorių bendradarbiavimas su 

kitomis sritimis, pavyzdžiui, švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros, mokslo ir technologijų, taip 

pat su regionų ir miestų plėtra, turi didelį poveikį sanglaudai ir gerovei. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti 

į kultūros vaidmenį vietos lygmeniu, architektūros ir gyvenamosios aplinkos kokybę ir į kultūra pagrįstas 

socialines inovacijas, prisidedančias prie ES miestų ir regionų vystymosi. 

Tiksliniai rezultatai: dalijimasis patirtimi ir sėkmingos veiklos pavyzdžiai padės nustatyti geriausią 

praktiką. Galima būtų sukurti sąveiką su struktūriniais fondais, ES miestų darbotvarke ir jos naująja 

partneryste kultūros ir kultūros paveldo srityje, taip pat su JT darbotvarke iki 2030 m. ir EBPO projektu 

dėl kultūra grindžiamo regioninio produktyvumo ir gerovės. 

Siūlomu bandomuoju projektu siekiama remti: 

1. kultūros ir gerovės mokslinius tyrimus; 

2. tarpsektorinį ir transeuropinį bendradarbiavimą, siekiant gerinti žinias, kurti bandomuosius projektus 

ir politikos gaires, kaip didinti gerovę pasitelkiant kultūrą (Europos kultūros ir gerovės ekspertų grupė); 

3. eksperimentinę veiklą vietoje bandomuosiuose miestuose visoje Europoje, susijusią su metodais, 

veiksmais ir priemonėmis, skirtais asmenų ir bendruomenių gerovei didinti (sukurtos aplinkos kokybė, 

socialinės sąveikos erdvių kokybė, paslaugų tam tikroms grupėms, pvz., mokiniams, vaikams, 

pagyvenusiems žmonėms, specialiųjų poreikių turinčioms grupėms ir t. t., kokybė); 

4. veiksmų ir politikos gairių, skirtų miestams, institucijoms, kultūros srities veikėjams dėl veiksmingo 

kultūros naudojimo gerovei užtikrinti, rengimą; 

5. dalijimąsi žiniomis, didesnį pagrindinių dalyvių informuotumą ir gebėjimą naudoti kultūrą gerovei 

užtikrinti įvairiuose Europos miestuose rengiant vietinės reikšmės seminarus ir didelio masto kultūros ir 

gerovės forumą. 

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: 

Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 

sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 

gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu įvairia 

visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Labiau orientuojamasi į konkrečių grupių, 

pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, gyvenančių 

skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius. 

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

Pakeitimo projektas 845 
=== S&D//7335 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 
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Papildyti: 09 05 77 18 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 18 
3.0.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 – Strateginių mokslinių tyrimų, inovacijų ir įgyvendinimo darbotvarkės ir veiksmų 

plano, siekiant iki 2030 m. užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę Europoje, sukūrimas 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

ES yra 24 oficialiosios valstybių narių kalbos. Be to, yra neoficialios regioninės kalbos, taip pat mažumos 

kalbos, imigrantų kalbos ir svarbių prekybos partnerių kalbos. Atlikus kelis tyrimus nustatyta, kad 

skaitmeninės kalbų technologijos yra labai netolygiai išplėtotos. Tik labai nedaug kalbų, pvz., anglų, 

prancūzų ir ispanų, technologiniu aspektu yra gerai išplėtotos, o daugiau kaip 20 kalbų gresia išnykimas 

skaitmeninėje aplinkoje. EP STOA grupės užsakymu neseniai atliktame tyrime „Kalbų lygybė 

skaitmeniniame amžiuje“ pateikiama 11 bendrų rekomendacijų, kaip kovoti su šia augančia grėsme. Po 

tyrimo priimta EP rezoliucija P8_TA-PROV(2018)0332, kuri taip pat vadinasi „Kalbų lygybė 

skaitmeniniame amžiuje“ (bendras CULT ir ITRE komitetų pranešimas) – EP rezoliuciją priėmė 592 

nariams balsavus už. Rezoliucijoje pateikiamos 45 bendrosios rekomendacijos, kelios iš jų yra pagrįstos 

STOA tyrimu. 

Technologijomis užtikrinamai daugiakalbystei trūksta esminės jos įgyvendinimo grandies – strateginės 

mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo darbotvarkės. Šio bandomojo projekto tikslas – parengti darbotvarkę ir 

veiksmų planą, siekiant iki 2030 m. Europoje užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę. Glaudžiai 

bendradarbiaujant su Europos institucijomis, projektas suburs visus suinteresuotuosius subjektus 

(įskaitant technologijų sektorių, mokslinius tyrimus, inovacijas, nacionalines inovacijas, nacionalines ir 

tarptautines viešojo administravimo institucijas, asociacijas), bus pradėtas struktūrinis dialogas ir viešos 

konsultacijos, visoje Europoje bus organizuojamos idėjų sesijos ir konferencijos, bus sutelktos visos 

iniciatyvos, kurios šiuo metu vykdomos izoliuotai ir fragmentiškai, kad Europoje būtų sukurta darni ir 

integruota gimtųjų kalbų technologijų strategija, apimanti visus atitinkamus sektorius ir gyvenimo sritis: 

be kita ko, prekybą, švietimą, sveikatą, turizmą, kultūrą ir valdymą. Tai taip pat apims dirbtinio intelekto 

technologijų poveikio kalbų žemėlapiui Europoje tyrimą, įskaitant vis didėjantį jaunų talentų protų 

nutekėjimą į kitus žemynus. 

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: 

Technologijomis užtikrinamai daugiakalbystei trūksta esminės jos įgyvendinimo grandies – strateginės 

mokslinių tyrimų ir įgyvendinimo darbotvarkės. Šio bandomojo projekto tikslas – parengti darbotvarkę ir 

veiksmų planą, siekiant iki 2030 m. Europoje užtikrinti visišką skaitmeninę kalbų lygybę. Vykdant šį 

projektą bus sutelktos visos iniciatyvos, kurios šiuo metu vykdomos izoliuotai ir fragmentiškai, kad 

Europoje būtų sukurta darni ir integruota gimtųjų kalbų technologijų strategija, apimanti visus atitinkamus 
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sektorius ir gyvenimo sritis. 

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

Pakeitimo projektas 825 
=== S&D//7315 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 09 05 77 20 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

09 05 77 20 
3.0.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 — Remti tiriamąją žurnalistiką ir žiniasklaidos laisvę ES 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Šiuo bandomuoju projektu siekiama dviejų tikslų: 

– teikti finansinę paramą tiriamajai žurnalistikai, 

– tiesiogiai remti tiriamąją žurnalistiką ir apsaugoti pavojų patiriančius žurnalistus. 

1) Siekiant pirmojo šio bandomojo projekto tikslo tikimasi sukurti nuolatinį fondą, kuri būtų konkrečiai 

skirtas nepriklausomiems tyrimus atliekantiems žurnalistams remti. Jo tikslas – suteikti finansinių 

išteklių ir padėti žurnalistams tuo atveju, jei jie būtų paduoti į teismą, padėti jiems bendradarbiauti 

tarpvalstybiniu mastu ir užtikrinti jų finansinį nepriklausomumą. 

Kokybiškai tiriamajai žurnalistikai reikia tinkamų priemonių ir išteklių, kad ir toliau atskleistų 

pažeidimus visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Todėl ES finansinė priemonė, kuria siekiama remti šios rūšies 

projektus, yra labai svarbi ir tiesiogiai naudinga Europos piliečiams. Pagal bandomąjį projektą būtų 

sukurta speciali ES finansinė priemonė, kuria galėtų naudotis juridiniai asmenys (profesinės 

organizacijos ir asociacijos, konsorciumai, redaktoriai, leidėjai), taip pat nedarant kliūčių individualiems 

asmenims, pavyzdžiui, laisvai samdomiems darbuotojams, teikti paraiškas dėl dotacijų (jei jie atitinka 

atitinkamus kriterijus, kuriuos reikės išnagrinėti vykdant projektą). Tokią finansavimo programą turėtų 

valdyti nepriklausoma tarpinė organizacija (neturinti jokių nacionalinių ryšių). Paraiškas gauti 

finansavimą turėtų vertinti jungtinė grupė, kurią sudarytų EK nariai, žurnalistai tyrėjai ir kiti atitinkami 

ekspertai. 

Štai keletas remtinų projektų pavyzdžių: 

a) Europos lėšų naudojimo pagrindimas dokumentais ir tyrimas; 

b) organizuoto nusikalstamumo subjektų kartografavimas vienoje ir (arba) keliose ES šalyse (į 

reikalavimus atitinkančias išlaidas galėtų būti įtrauktos išlaidos mokymams ir priemonėms, pavyzdžiui, 

programinei įrangai, reikalingai renkant viešojo intereso ar ekspertinius duomenis, arba bet kokios kitos 

išlaidos, padedančios plėtoti tyrimo pajėgumus); 

c) padengiamos brangių dokumentų, reikalingų tyrimui paremti, rengimo išlaidos (Rumunijoje visų 

žemės kadastro dokumentų parengimo sąnaudos siekia iki 800 EUR, vieno lapo kaina – 20 EUR. 

Jungtinėje Karalystėje vienas lapas gali kainuoti iki 9 GBP; Maltoje – vienas lapas 5 EUR); 

d) programinės įrangos programų, kurias naudojant galima naudotis duomenimis ir duomenų bazėmis, 

prenumerata (tai gali kainuoti iki 10 000 EUR); 
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e) su televizijos programomis susiję tyrimo projektai (kai kuriose Vidurio ir Rytų Europos šalyse 

televizijos žiniasklaidos laisvei nuolat gresia pavojus, nes dauguma stočių priklauso žiniasklaidos 

oligarchams ir (arba) patiria jų įtaką. Svarbius šios srities tyrimus paskelbė tokios organizacijos kaip 

Žiniasklaidos skaidrumo centras (angl. Centre for Media Transparency); 

f) teisminės išlaidos, susijusios su ankstesniais arba tebevykstančiais tyrimais, jei nustatomas aiškus ryšys 

su atliekamais tyrimais ir (arba) darbu. (Tokiu konkrečiu atveju fondo lėšos naudojamos tik užstatui 

sumokėti ir (arba) teisinėms išlaidoms padengti, bet jomis negalima padengti išlaidų, susijusių su 

finansine kompensacija, kurią reikalaujama sumokėti teismo sprendime.) 

2) Antrasis šio bandomojo projekto tikslas – sukurti visos Europos greito reagavimo mechanizmą, skirtą 

tiesioginei žurnalistų tyrėjų paramai. Tikslas – stiprinti spaudos ir žiniasklaidos laisvę ES valstybėse 

narėse ir šalyse kandidatėse. Šio mechanizmo paskirtis – užtikrinti, kad spaudos laisvė būtų labiau 

matoma, ir apsaugoti pažeidžiamus žurnalistus. Jame dalyvaus visi reikiami suinteresuotieji asmenys, 

kurie turi dalyvauti kovojant su grėsme spaudos ir žiniasklaidos laisvei. Mechanizmas bus pakankamai 

lankstus, kad būtų galima prisitaikyti prie sparčiai kintančių poreikių. Veikla apims atstovavimą, faktų 

nustatymo misijas, stebėseną siekiant informuoti Europos visuomenę ir didinti jos informuotumą. 

Naudojantis mechanizmu bus teikiama tiesioginė parama žurnalistams, kuriems gresia pavojus, tiesiogiai 

bendradarbiaujant su Europos, regionų ir vietos suinteresuotaisiais subjektais žiniasklaidos laisvės 

srityje. Taip pat bus teikiamos tiesioginės konsultacijos ir teisinė parama, suteikiama apsauga ir pagalba, 

kad jie galėtų tęsti savo profesinę veiklą. Į spaudos ir žiniasklaidos laisvės pažeidimus patiriančias šalis 

bus siunčiami delegatai, o advokatai padės kovoti su nebaudžiamumu. Vykdant stebėseną bus teikiama 

patikima ir išsami informacija visuomenei, taip pat Europos valdžios institucijoms, kartu didinant bendrą 

informuotumą ir teikiant išankstinius perspėjimus. Priemonės bus tikslinamos atsižvelgiant į 

individualius poreikius kiekvienu konkrečiu atveju. Šis priemonių rinkinys padės užkirsti kelią 

pažeidimams ir pagerins spaudos ir žiniasklaidos laisvę. 

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: 

Žurnalistai tyrėjai yra itin pažeidžiami darbuotojai, turintys labai mažai išteklių. Vien per pastaruosius 6 

mėn. ES nužudyti du žurnalistai. Jų darbas itin svarbus vykdant kovą su pinigų plovimu ir didžiule 

korupcija. Tikslingų tyrimų pavyzdžiai – „LuxLeaks“, Panamos dokumentai, „Paradise Papers“, 

Azerbaidžano ar Rusijos „pinigų plovyklų“ tyrimas. Kad žurnalistų tyrėjų veikla galėtų būti tvari, jiems 

reikia teikti apsaugą, tiesioginę paramą ir finansinę paramą. 

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

Pakeitimo projektas 975 
=== GUE//8074 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 01 straipsnis — Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir mažų ir labai mažų 

organizacijų finansinio pajėgumo stiprinimas ir politikos formavimo bei naujų verslo modelių skatinimas 

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 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Rezervas         

Iš viso  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 3 000 000 42 065 100 32 200 000 

Pagrindimas: 

Programa „Kūrybiška Europa“ yra vienintelė svarbiausia ir sėkmingiausia finansinė priemonė kultūros 

srityje. Tai svarbi priemonė, kurios finansavimas jau sumažintas per ankstesnę biudžeto procedūrą. Siūlomas 

biudžeto sumažinimas vėl trukdys apskritai įgyvendinti programą. Siūloma 10 % padidinti biudžetą, siekiant 

sudaryti sąlygas kūrybos sektoriams pasinaudoti įsibėgėjimu, pasiektu per Europos kultūros paveldo metus 

(2018 m.). 

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

Pakeitimo projektas 181 
=== CULT/5953 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 01 straipsnis — Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir mažų ir labai mažų 

organizacijų finansinio pajėgumo stiprinimas ir politikos formavimo bei naujų verslo modelių skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Rezervas         

Iš viso  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ tarpsektorinei paprogramei skiriamas 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 747 
=== S&D//7230 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 01 straipsnis — Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir mažų ir labai mažų 

organizacijų finansinio pajėgumo stiprinimas ir politikos formavimo bei naujų verslo modelių skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Rezervas         

Iš viso  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 824 100 2 920 000 42 065 100 32 120 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ tarpsektorinei paprogramei skiriamas biudžeto eilutės lėšas. Šiuo pakeitimu siūloma 10 % padidinti 
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minėtos biudžeto eilutės lėšas, kad būtų suintensyvinti veiksmai ir sprendžiama mažo paraiškų tenkinimo 

lygio problema. 

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

Pakeitimo projektas 511 
=== VERT/7656 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 01 straipsnis — Europos kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančių MVĮ ir mažų ir labai mažų 

organizacijų finansinio pajėgumo stiprinimas ir politikos formavimo bei naujų verslo modelių skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 01 
3.0.11 

38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Rezervas         

Iš viso  38 241 000 29 200 000 36 241 000 29 200 000 5 000 000 1 500 000 41 241 000 30 700 000 

Pagrindimas: 

Programos „Kūrybiška Europa“ pridėtinė vertė yra aukšta, be to, ja siekiama stiprinti ES piliečių tarpusavio 

solidarumą. Ji turėtų būti stiprinama, ypač atsižvelgiant į laiką, kuriuo gyvename. 

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

Pakeitimo projektas 182 
=== CULT/5958 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 02 straipsnis — Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos 

bei mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Rezervas         

Iš viso  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ paprogramės „Kultūra“ 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 748 
=== S&D//7231 === 

Pateikė Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 02 straipsnis — Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos 

bei mobilumo skatinimas 
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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 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Rezervas         

Iš viso  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 6 600 000 82 770 600 72 600 000 

Pagrindimas: 

Kad būtų galima finansuoti visus aukštos kokybės projektus, reikėtų padidinti programos „Kūrybiška 

Europa“ paprogramės „Kultūra“ 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 977 
=== GUE//8076 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 02 straipsnis — Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos 

bei mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Rezervas         

Iš viso  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 524 600 4 000 000 82 770 600 70 000 000 

Pagrindimas: 

Programa „Kūrybiška Europa“ yra vienintelė svarbiausia ir sėkmingiausia finansinė priemonė kultūros 

srityje. Tai svarbi priemonė, kurios finansavimas jau sumažintas per ankstesnę biudžeto procedūrą. Siūlomas 

biudžeto sumažinimas vėl trukdys apskritai įgyvendinti programą. Siūloma 10 % padidinti biudžetą, siekiant 

sudaryti sąlygas kūrybos sektoriams pasinaudoti įsibėgėjimu, pasiektu per Europos kultūros paveldo metus 

(2018 m.). 

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

Pakeitimo projektas 512 
=== VERT/7657 === 

Pateikė Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 02 straipsnis — Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos 

bei mobilumo skatinimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 02 
3.0.11 

75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Rezervas         

Iš viso  75 246 000 66 000 000 72 246 000 66 000 000 10 000 000 5 000 000 82 246 000 71 000 000 

Pagrindimas: 

Programos „Kūrybiška Europa“ pridėtinė vertė yra aukšta, be to, ja siekiama stiprinti ES piliečių tarpusavio 
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solidarumą. Ji turėtų būti stiprinama, ypač atsižvelgiant į laiką, kuriuo gyvename. 

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

Pakeitimo projektas 564 
=== I-D//7727 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 04 straipsnis — Europos istorijos namai 

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 

15 04 04 
3.0.SPEC 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Rezervas         

Iš viso  3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 p.m. p.m. 

Pastabos: 

Ištrinti šį tekstą: 

Kaip nurodyta Europos Parlamento ir Komisijos susitarime dėl paslaugų lygio, šis asignavimas skirtas 

Komisijos finansiniam įnašui, kuriuo padengiamos Europos istorijos namų išlaidos, kurias rengdami parodas 

patyrė Europos istorijos namai, taip pat veiklos išlaidos, kurias Europos Parlamentas patyrė rengdamas 

parodas, renginius ir seminarus, – tai padės didinti žinias, skatinti susidomėjimą ir kurti galimybes apmąstyti 

Europos istoriją šiuolaikiškame parodų ir dokumentacijos centre. 

Europos istorijos namams komunikacija yra prioritetas, kad įstaiga taptų žinoma piliečiams. Be to, šio 

muziejaus vaidmuo kultūros diplomatijos srityje turėtų būti sustiprintas palaikant ryšius su suinteresuotais 

piliečiais ne iš Sąjungos šalių. Papildomai Sąjunga turėtų remtis įvairių bendruomenių istorijos, kultūros ir 

lingvistiniais mainais. Šis asignavimas sudarys sąlygas šiai naujajai institucijai įkūnyti tą įvairovę ir skatinti 

Sąjungos paveldą. 

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. 

Susiję teisės aktai: 

Ištrinti šį tekstą: 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnis. 

Pagrindimas: 

Tai daugiausia Europos Sąjungos propaganda. 

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

Pakeitimo projektas 183 
=== CULT/5961 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

15 04 77 17 punktas — Parengiamieji veiksmai — Europos kultūros rūmai 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 77 17 
3.0.PPPA 

p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 187 500 p.m. 187 500 750 000 562 500 750 000 750 000 

Pagrindimas: 

Europos kultūros rūmų, kaip glaudesnio ES bendradarbiavimo išorės kultūros santykių srityje priemonės, 

koncepcija yra aktyviai aptariama, kaip vienas iš ES tarptautinių kultūrinių ryšių elementų. 

Vis dėlto šių institucijų vaidmuo, funkcija ir konkretūs tikslai lieka neaiškūs, kaip ir tokių institucijų 

galimybės užtikrinti didesnį ES matomumą partnerystės šalyje ir pasiekti masto ekonomiją ES valstybėse 

narėse. 

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

Pakeitimo projektas 185 
=== CULT/5963 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

15 04 77 20 punktas — Bandomasis projektas — Žydų kultūros vertybių atgavimo skaitmeninis projektas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

15 04 77 20 
3.0.PPPA 

p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Rezervas         

Iš viso  p.m. 122 500 p.m. 122 500 490 000 367 500 490 000 490 000 

Pagrindimas: 

Projekto tikslas – bandyti sukurti išsamią objektų lygmens duomenų bazę, susijusią su svarbia archyvine 

medžiaga, kuria dokumentuojamos nacių išgrobstytos žydų kultūros vertybės. Neabejotina, kad reikia geriau 

suprasti pagrobtų meno kūrinių likimą: Europos masto plėšimo aplinkybes ir kultūrinius padarinius. Pagal šį 

projektą bus teikiama pagalba nukentėjusiesiems, muziejams ir meno kūrinių rinkai, tuo tikslu leidžiant 

naudotis duomenų baze, kuri galiausiai gali užtikrinti ES masto pagrobtų meno kūrinių apžvalgą, palengvinti 

mokslinius tyrimus ir padėti apsaugoti Europos kultūros paveldą. 

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

Pakeitimo projektas 569 
=== I-D//7732 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 03 punktas — Informacijos perdavimas 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 03 
3.0.SPEC 

16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

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  16 100 000 15 500 000 14 100 000 15 500 000 -5 000 000 -5 000 000 9 100 000 10 500 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 570 
=== I-D//7733 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 04 punktas — Komisijos atstovybių, piliečių dialogų ir partnerysčių veiksmų komunikacijos 

veikla 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Rezervas         

Iš viso  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 -9 025 000 -10 600 000 8 800 000 10 000 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 116 
=== INTA/6454 === 

Pateikė Tarptautinės prekybos komitetas 

INTA/6454 = Kompromisinis pakeitimas 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 04 punktas — Komisijos atstovybių, piliečių dialogų ir partnerysčių veiksmų komunikacijos 

veikla 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Rezervas         

Iš viso  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 5 175 000 2 400 000 23 000 000 23 000 000 

Pagrindimas: 

Į piliečių dialogą įtrauktos vietos patarėjų grupės ir bendros platformos, nes jos yra pagrindinės priemonės 

siekiant užtikrinti veiksmingą pilietinės visuomenės dalyvavimą vykdant prekybos susitarimų, kurių skaičius 

pastaruoju metu išaugo, prekybos tvarumo skyrių įgyvendinimo užtikrinimą ir stebėseną. 

Kompromisinis pakeitimas INTA/6453 

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

Pakeitimo projektas 255 
=== AFCO/6429 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 04 punktas — Komisijos atstovybių, piliečių dialogų ir partnerysčių veiksmų komunikacijos 

veikla 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Rezervas         

Iš viso  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Pagrindimas: 

Svarbu palikti tokio dydžio įsipareigojimų asignavimus, kokius biudžeto projekte šiai eilutei buvo pasiūliusi 

Komisija.Komisijos atstovybės atlieka svarbų vaidmenį informuodamos piliečius apie ES veiklą ir 

skatindamos viešas diskusijas apie Europos reikalus.Jos atsakingos ir už kovą su dezinformacija vietos 

lygmeniu. 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 190 
=== CULT/5974 === 

Pateikė Kultūros ir švietimo komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 01 04 punktas — Komisijos atstovybių, piliečių dialogų ir partnerysčių veiksmų komunikacijos 

veikla 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 01 04 
3.0.SPEC 

22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Rezervas         

Iš viso  22 325 000 20 600 000 17 825 000 20 600 000 4 500 000  22 325 000 20 600 000 

Pagrindimas: 

Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos. 

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

Pakeitimo projektas 572 
=== I-D//7735 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 02 01 punktas — Vizitai į Komisiją 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 02 01 
3.0.SPEC 

4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso  4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 -2 200 000 -2 200 000 2 000 000 2 000 000 
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Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 573 
=== I-D//7736 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 02 03 punktas — Prijungties režimu veikiančios ir spausdintinės informacijos ir komunikacijos 

priemonės 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 02 03 
3.0.SPEC 

22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Rezervas         

Iš viso  22 100 000 21 900 000 22 100 000 21 900 000 -5 000 000 -5 000 000 17 100 000 16 900 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 574 
=== I-D//7737 === 

Pateikė Identiteto ir demokratijos frakcija 

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

SECTION III — COMMISSION 

16 03 02 05 punktas — Viešosios nuomonės analizė 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 02 05 
3.0.SPEC 

7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Rezervas         

Iš viso  7 000 000 6 800 000 5 500 000 6 800 000 -2 500 000 -3 800 000 3 000 000 3 000 000 

Pagrindimas: 

Nemanome, kad ši biudžeto eilutė yra remtinas prioritetas. 

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

Pakeitimo projektas 252 
=== AFCO/6426 === 

Pateikė Konstitucinių reikalų komitetas 

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

SECTION III — COMMISSION 

Papildyti: 16 03 77 77 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

16 03 77 77 
3.0.PPPA 

    1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 

Rezervas         

Iš viso      1 000 000 750 000 1 000 000 750 000 
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Išlaidų kategorija: 

Bandomasis projektas — Piliečių agora 

Pastabos: 

Įrašyti šį tekstą: 

Agora būtų nuolatinis piliečių forumas su Europa susijusioms temoms, idėjoms aptarti, kad būtų 

užtikrintas geresnis šiuolaikinių Europos lygmens problemų, klausimų ir sprendimų supratimas ir netgi 

pasiektas bendras susitarimas šioje srityje. Agora būtų forumas, kuris tiesiogine žodžio prasme suartintų 

piliečius ir ES: ji būtų rengiama 4 kartus per metus Briuselyje, Europos Parlamento patalpose, o už 

organizacinius klausimus būtų atsakingas Europos Parlamentas. Dalyviai būtų ES piliečiai (nebūtinai 

pilietinės visuomenės atstovai), pagal teisingo paskirstymo kvotą atrinkti valstybėse narėse. 

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: 

Atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius debatus dėl Europos ateities ir į ES sutarties 11 straipsnį, šiuo 

bandomuoju projektu siekiama atgaivinti Piliečių agoros instituciją. 

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

Pakeitimo projektas 1047 
=== GUE//8192 === 

Pateikė Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji 

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

SECTION III — COMMISSION 

17 01 04 02 punktas — Trečiosios daugiametės Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (2014–2020 

m.) rėmimo išlaidos 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 01 04 02 
3.0.9 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 

Rezervas         

Iš viso  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 

Pagrindimas: 

Šis asignavimas skirtas padengti studijų, techninės pagalbos sutarčių, susitikimų su ekspertais, informavimo 

priemonių ir leidinių, tiesiogiai susijusių su programos tikslų įgyvendinimu, išlaidoms, todėl mes siūlome jas 

padidinti. 

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

Pakeitimo projektas 141 
=== FEMM/6204 === 

Pateikė Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas 

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

17 03 01 straipsnis — Trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.) 

Pataisyti skaičius taip: 

 
 MFF  

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

Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai Įsipareigojimai Mokėjimai 

17 03 01 
3.0.9 

63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Rezervas         

Iš viso  63 624 000 58 100 000 62 258 000 58 100 000 1 742 000 5 900 000 64 000 000 64 000 000 

Pagrindimas: 

Vėžys – ketvirtadalio visų mirčių valstybėse narėse priežastis. Vakarų Europos šalyse šios ligos aptikimo 

lygis yra patenkinamas, o Vidurio ir Rytų Europos šalyse jis yra kur kas mažesnis. Todėl labai svarbu skirti 

daugiau išteklių prevencijai, diagnostikai ir gydymui. 


