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8.3.2018 A8-0048/21 

Pakeitimas 21 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Da. kadangi vadovaujantis SESV 

8 straipsniu ES yra įsipareigojusi skatinti 

lyčių lygybę ir užtikrinti, kad lyčių aspekto 

integravimas būtų pagrindinis visų jos 

veiksmų principas; kadangi prie 

daugiametės finansinės programos (DFP) 

pridėta bendra tarpinstitucinė deklaracija 

dėl lyčių aspekto integravimo;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Pakeitimas 22 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina diskusijas dėl 

kitos DFP kaip galimybę parengti pagrindą 

stipresnei ir tvaresniai Europai, naudojant 

vieną iš apčiuopiamiausių priemonių – 

Sąjungos biudžetą; mano, kad kita DFP 

turėtų atitikti platesnę strategiją ir Europos 

ateities metmenis; mano, kad DFP 

numatytos biudžeto lėšos turi atspindėti ES 

politinį projektą ir jos politikos prioritetus;  

3. palankiai vertina diskusijas dėl 

kitos DFP kaip galimybę parengti pagrindą 

stipresnei ir tvaresnei Europai, naudojant 

vieną iš apčiuopiamiausių priemonių – 

Sąjungos biudžetą; mano, kad kita DFP 

turėtų atitikti platesnę strategiją ir Europos 

ateities metmenis; mano, kad DFP 

numatytos biudžeto lėšos turi atspindėti ES 

politinį projektą ir jos politikos prioritetus; 

todėl ragina skirti tinkamus išteklius 

darniam vystymuisi, socialinei pažangai ir 

geresniam piliečių gyvenimui užtikrinti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Pakeitimas 23 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. be to, pabrėžia, kad ES turi 

nuosekliai vykdyti savo tarptautinius 

įsipareigojimus ir turėtų liautis 

subsidijavusi išlaidas, dėl kurių kenkiama 

klimatui; ragina Komisiją kitoje DFP 

nutraukti visų tiesioginių išlaidų, 

susijusių su branduoline sritimi, 

iškastiniu kuriu, asfaltu ir gynyba, 

finansavimą ES biudžeto lėšomis;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Pakeitimas 24 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. taigi ragina teikti nuolatinę paramą 

jau vykdomai politikai, ypač Sutartyse 

įtvirtintai ilgalaikei ES politikai, tai yra, 

bendrai žemės ūkio ir žuvininkystės 

politikai ir sanglaudos politikai, taip pat 

sanglaudos politikai, nes jos neša 

apčiuopiamą Europos projektų naudą ES 

piliečiams; atmeta bet kokį mėginimą iš 

naujo nacionalizuoti šias politikos sritis, 

nes taip nebus nei sumažinta mokesčių 

mokėtojams ir vartotojams tenkanti 

finansinė našta, nei pasiekta geresnių 

rezultatų, tačiau, vietoje to, bus trukdoma 

ekonomikai augti, solidarumui vykdyti ir 

bendrajai rinkai veikti, o kartu dar labiau 

didinama nelygybė ir teritorijų bei 

ekonomikos sektorių skirtumai; ketina kitu 

programavimo laikotarpiu 27 valstybių 

narių Europos Sąjungoje užtikrinti tokio 

pat lygio finansavimą šiose politikos 

srityse, kartu toliau gerinant jų 

veiksmingumą ir supaprastinant su jomis 

susijusias procedūras;  

8. taigi ragina teikti nuolatinę paramą 

jau vykdomai politikai, ypač Sutartyse 

įtvirtintai ilgalaikei ES politikai, tai yra, 

bendrai žemės ūkio ir žuvininkystės 

politikai ir sanglaudos politikai, taip pat 

sanglaudos politikai, nes jos neša 

apčiuopiamą Europos projektų naudą ES 

piliečiams; atmeta bet kokį mėginimą iš 

naujo nacionalizuoti šias politikos sritis, 

nes taip nebus nei sumažinta mokesčių 

mokėtojams ir vartotojams tenkanti 

finansinė našta, nei pasiekta geresnių 

rezultatų, tačiau, vietoje to, bus trukdoma 

ekonomikai augti, solidarumui vykdyti ir 

bendrajai rinkai veikti, o kartu dar labiau 

didinama nelygybė ir teritorijų bei 

ekonomikos sektorių skirtumai; ketina kitu 

programavimo laikotarpiu 27 valstybių 

narių Europos Sąjungoje užtikrinti tokio 

pat lygio finansavimą šiose politikos 

srityse, kartu siekiant prasmingai ir iš 

esmės jas reformuoti, kad įgyvendinant 

šių sričių politiką būtų pasiekti rezultatai, 

būtini iššūkiams, su kuriais susiduriame, 

atremti, toliau gerinant jų veiksmingumą ir 

supaprastinant su jomis susijusias 

procedūras; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Pakeitimas 25 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalies 3 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – užtikrinant bendrą vidinį Europos 

piliečių saugumą ir sutelkiant gynybos 

srities mokslinius tyrimus ir pajėgumus, 

sykiu pabrėžiant, kad šių sričių veiksmai 

neturėtų būtų vykdomi ES vystymosi 

politikos sąskaita; 

– užtikrinant bendrą vidinį Europos 

piliečių saugumą, sykiu pabrėžiant, kad 

šios srities veiksmai neturėtų būtų vykdomi 

ES vystymosi politikos sąskaita; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Pakeitimas 26 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75.  mano, kad būsimoje DFP turėtų 

būti numatyta didesnė biudžeto išteklių 

koncentracija tose srityse, kurios teikia 

akivaizdžią Europos lygmens pridėtinę 

vertę ir skatina ekonomikos augimą, 

konkurencingumą, tvarumą ir užimtumą 

visuose ES regionuose; atsižvelgdamas į 

tai, pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų 

svarbą kuriant tvarią, pasaulyje 

pirmaujančią žinių ekonomiką ir 

apgailestauja, kad pagal dabartinę DFP dėl 

nepakankamo finansavimo tik maža dalis 

labai aukštos kokybės šios srities projektų 

gavo ES finansavimą; 

75.  mano, kad būsimoje DFP turėtų 

būti numatyta didesnė biudžeto išteklių 

koncentracija tose srityse, kurios prisideda 

prie darnaus vystymosi ir deramų darbo 

vietų kūrimo, teikia akivaizdžią Europos 

lygmens pridėtinę vertę, skatina 

ekonomikos augimą, konkurencingumą, 

tvarumą ir užimtumą bei remia solidarumą 

visuose ES regionuose; atsižvelgdamas į 

tai, pabrėžia mokslinių tyrimų ir inovacijų 

svarbą kuriant tvarią, pasaulyje 

pirmaujančią žinių ekonomiką ir 

apgailestauja, kad pagal dabartinę DFP dėl 

nepakankamo finansavimo tik maža dalis 

labai aukštos kokybės šios srities projektų 

gavo ES finansavimą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Pakeitimas 27 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. mano, kad būtina užtikrinti tvarų 

įperkamos energijos tiekimą Europoje; 

todėl ragina nuolat remti investicijas, 

kuriomis užtikrinamas energijos šaltinių ir 

tiekimo maršrutų įvairinimas, didinamas 

energetinis saugumas, energetinė 

nepriklausomybė, energijos vartojimo 

efektyvumas ir atsinaujinančiosios 

energijos vartojimas, be kita ko, 

pasinaudojant EITP energetikos 

sektoriumi; ypač pabrėžia visapusės 

paramos teikimo svarbą, visų pirma, 

remiant daug anglies dioksido išmetančius 

regionus, energetikos pertvarką, perėjimą 

prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos, elektros 

energijos gamybos modernizavimą, 

tarpvalstybinių jungiamųjų linijų gerinimą, 

pažangiųjų tinklų, anglies dvideginio 

surinkimo, saugojimo ir panaudojimo 

technologijų taikymą ir centralizuoto 

šilumos tiekimo modernizavimą; mano, 

kad, atsižvelgiant į kovos su klimato kaita 

tikslus, reikėtų atitinkamai paremti 

energetikos sektoriaus pertvarką, visų 

pirma, nuo anglies priklausančiuose 

regionuose ir šalyse, kad būtų galimai 

veiksmingai prisidėti prie strateginio 

perėjimo prie mažataršės ekonomikos; 

ragina sukurti pakankami išteklių turintį 

fondą siekiant remti tinkamą perėjimą, visų 

86. mano, kad būtina užtikrinti tvarų 

įperkamos energijos tiekimą Europoje; 

todėl ragina nuolat remti investicijas, 

kuriomis būtų užtikrinamas energijos 

šaltinių ir tiekimo maršrutų įvairinimas, 

didinamas energetinis saugumas, 

energetinė nepriklausomybė, energijos 

vartojimo efektyvumas ir 

atsinaujinančiosios energijos vartojimas, be 

kita ko, pasinaudojant EITP energetikos 

sektoriumi; ypač pabrėžia visapusės 

paramos teikimo svarbą, visų pirma, 

remiant daug anglies dioksido išmetančius 

regionus, energetikos pertvarką, perėjimą 

prie mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų ekonomikos be branduolinių 

užmojų, elektros energijos gamybos 

modernizavimą, tarpvalstybinių 

jungiamųjų linijų gerinimą, pažangiųjų 

tinklų ir panaudojimo technologijų taikymą 

ir centralizuoto šilumos tiekimo 

modernizavimą; mano, kad, atsižvelgiant į 

kovos su klimato kaita tikslus, reikėtų 

atitinkamai paremti energetikos sektoriaus 

pertvarką, visų pirma, nuo anglies 

priklausančiuose regionuose ir šalyse, kad 

būtų galimai veiksmingai prisidėti prie 

strateginio perėjimo prie mažataršės 

ekonomikos; ragina sukurti pakankami 

išteklių turintį fondą siekiant remti tinkamą 

perėjimą, visų pirma, plėtojant ir naudojant 
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pirma, plėtojant ir naudojant 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 

efektyvaus energijos vartojimo 

sprendimus, energijos kaupimo, 

elektromobilumo sprendimus ir 

infrastruktūros objektus, modernizuojant 

elektros energijos gamybą ir tinklus, 

diegiant pažangiąsias elektros energijos 

gamybos technologijas, įskaitant anglies 

dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS), 

anglies dioksido surinkimo ir 

panaudojimo (CCU) ir anglies 

dujofikavimo technologijas, 
modernizuojant centralizuotą šilumos 

tiekimą, įskaitant didelio naudingumo 

kogeneraciją, anksti prisitaikant prie 

būsimų su aplinka susijusių standartų, 

restruktūrizuojant daug energijos 

suvartojančius sektorius ir atsižvelgiant į 

poveikį visuomenei, socialinei sričiai, 

ekonomikai ir aplinkai; 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius, 

efektyvaus energijos vartojimo 

sprendimus, energijos kaupimo, 

elektromobilumo sprendimus ir 

infrastruktūros objektus, modernizuojant 

elektros energijos gamybą ir tinklus, 

diegiant pažangiąsias elektros energijos 

gamybos technologijas, modernizuojant 

centralizuotą šilumos tiekimą, įskaitant 

didelio naudingumo kogeneraciją, anksti 

prisitaikant prie būsimų su aplinka 

susijusių standartų, restruktūrizuojant daug 

energijos suvartojančius sektorius ir 

atsižvelgiant į poveikį visuomenei, 

socialinei sričiai, ekonomikai ir aplinkai; 

Or. en 



 

AM\1147944LT.docx  PE616.074v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.3.2018 A8-0048/28 

Pakeitimas 28 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. pabrėžia strateginę didelio masto 

infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, 

tarptautinio termobranduolinio 

eksperimentinio reaktoriaus (ITER), 
Europos geostacionarinės navigacinės 

tinklo sistemos (EGNOS), pasaulinės 

palydovinės navigacijos sistemos 

(GALILEO), Europos Žemės stebėjimo ir 

stebėsenos programos („Copernicus“) ir 

vyriausybinio palydovinio ryšio 

(GOVSATCOM) svarbą būsimam ES 

konkurencingumui, saugumui ir politinei 

įtakai; mano, kad ES biudžete turėtų būti 

užtikrintas šių didelės apimties projektų 

finansavimas, tačiau tuo pat metu turėtų 

būti nustatyta ir tikslinio šių lėšų 

panaudojimo sąlyga, kad dėl galimo išlaidų 

viršijimo nekiltų grėsmė kitų sričių 

Sąjungos politikos finansavimui ir 

sėkmingam įgyvendinimui, kaip buvo 

ankstesnės DFP laikotarpiu tam tikrais 

atskirais atvejais; primena, kad šiuo tikslu 

didžiausia suma šiems projektams šiuo 

metu nustatyta DFP reglamente, ir ragina 

numatyti panašias nuostatas naujame 

reglamente; 

87. pabrėžia strateginę didelio masto 

infrastruktūros projektų, pavyzdžiui, 

Europos geostacionarinės navigacinės 

tinklo sistemos (EGNOS), pasaulinės 

palydovinės navigacijos sistemos 

(GALILEO), Europos Žemės stebėjimo ir 

stebėsenos programos („Copernicus“) ir 

vyriausybinio palydovinio ryšio 

(GOVSATCOM) svarbą būsimam ES 

konkurencingumui, saugumui ir politinei 

įtakai; mano, kad ES biudžete turėtų būti 

užtikrintas šių didelės apimties projektų 

finansavimas, tačiau tuo pat metu turėtų 

būti nustatyta ir tikslinio šių lėšų 

panaudojimo sąlyga, kad dėl galimo išlaidų 

viršijimo nekiltų grėsmė kitų sričių 

Sąjungos politikos finansavimui ir 

sėkmingam įgyvendinimui, kaip buvo 

ankstesnės DFP laikotarpiu tam tikrais 

atskirais atvejais; primena, kad šiuo tikslu 

didžiausia suma šiems projektams šiuo 

metu nustatyta DFP reglamente, ir ragina 

numatyti panašias nuostatas naujame 

reglamente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Pakeitimas 29 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. pabrėžia vadovaujančio ES 

vaidmens svarbą išsaugant, užtikrinant ir 

gerinant aplinkos kokybę ir kovojant su 

klimato kaita, ekosistemų būklės 

prastėjimu ir biologinės įvairovės nykimu; 

pabrėžia, kad stabilus ir tinkamas 

finansavimas yra itin svarbus siekiant 

įgyvendinti tarptautinius ES 

įsipareigojimus, pvz., susijusius su 

Paryžiaus susitarimu; primena, kad kita 

DFP turėtų padėti Sąjungai pasiekti šiuos 

tikslus ir pereiti iki 2050 m. prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; pabrėžia, kad ES neturėtų 

finansuoti projektų ir investicijų, 

trukdančių siekti šių tikslų; prašo 

planuojant būsimas ES išlaidas nuolat 

atsižvelgti į klimato kaitos klausimus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina, kad 

atitinkamos programos, pvz., „LIFE +“, 

būtų tinkamai finansuojamos ir kad 

finansavimas būtų didinamas, taip pat 

ragina numatyti specialius finansinius 

paketus, skirtus biologinei įvairovei ir 

tinklo „Natura 2000“ valdymui; 

88. pabrėžia vadovaujančio ES 

vaidmens svarbą išsaugant, užtikrinant ir 

gerinant aplinkos kokybę ir kovojant su 

klimato kaita, ekosistemų būklės 

prastėjimu ir biologinės įvairovės nykimu; 

pabrėžia, kad stabilus ir tinkamas 

finansavimas yra itin svarbus siekiant 

įgyvendinti tarptautinius ES 

įsipareigojimus, pvz., susijusius su 

Paryžiaus susitarimu; primena, kad kita 

DFP turėtų padėti Sąjungai pasiekti šiuos 

tikslus ir pereiti iki 2050 m. prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos be branduolinių užmojų; 

pabrėžia, kad ES neturėtų finansuoti 

projektų ir investicijų, trukdančių siekti šių 

tikslų; prašo planuojant būsimas ES 

išlaidas nuolat atsižvelgti į klimato kaitos 

klausimus; atsižvelgdamas į tai, ragina, kad 

atitinkamos programos, pvz., „LIFE +“, 

būtų tinkamai finansuojamos ir kad 

finansavimas būtų didinamas, taip pat 

ragina numatyti specialius finansinius 

paketus, skirtus biologinei įvairovei ir 

tinklo „Natura 2000“ valdymui; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Pakeitimas 30 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. pabrėžia vadovaujančio ES 

vaidmens svarbą išsaugant, užtikrinant ir 

gerinant aplinkos kokybę ir kovojant su 

klimato kaita, ekosistemų būklės 

prastėjimu ir biologinės įvairovės nykimu; 

pabrėžia, kad stabilus ir tinkamas 

finansavimas yra itin svarbus siekiant 

įgyvendinti tarptautinius ES 

įsipareigojimus, pvz., susijusius su 

Paryžiaus susitarimu; primena, kad kita 

DFP turėtų padėti Sąjungai pasiekti šiuos 

tikslus ir pereiti iki 2050 m. prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; pabrėžia, kad ES neturėtų 

finansuoti projektų ir investicijų, 

trukdančių siekti šių tikslų; prašo 

planuojant būsimas ES išlaidas nuolat 

atsižvelgti į klimato kaitos klausimus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina, kad 

atitinkamos programos, pvz., „LIFE +“, 

būtų tinkamai finansuojamos ir kad 

finansavimas būtų didinamas, taip pat 

ragina numatyti specialius finansinius 

paketus, skirtus biologinei įvairovei ir 

tinklo „Natura 2000“ valdymui; 

88. pabrėžia vadovaujančio ES 

vaidmens svarbą išsaugant, užtikrinant ir 

gerinant aplinkos kokybę ir kovojant su 

klimato kaita, ekosistemų būklės 

prastėjimu ir biologinės įvairovės nykimu; 

pabrėžia, kad stabilus ir tinkamas 

finansavimas yra itin svarbus siekiant 

įgyvendinti tarptautinius ES 

įsipareigojimus, pvz., susijusius su 

Paryžiaus susitarimu; primena, kad kita 

DFP turėtų padėti Sąjungai pasiekti šiuos 

tikslus ir pereiti iki 2050 m. prie mažo 

anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; pabrėžia, kad ES neturėtų 

finansuoti projektų ir investicijų, 

trukdančių siekti šių tikslų; prašo 

planuojant būsimas ES išlaidas nuolat 

atsižvelgti į klimato kaitos klausimus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina, kad 

atitinkamos programos, pvz., „LIFE +“, 

būtų tinkamai finansuojamos ir kad joms 

numatyti finansiniai ištekliai būtų bent 

padvigubinti, taip pat ragina numatyti 

specialius finansinius paketus, skirtus 

biologinei įvairovei ir tinklo „Natura 2000“ 

valdymui; 

Or. en 

 

 


