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8.3.2018 A8-0048/31 

Pakeitimas 31 

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 

89 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

89. pabrėžia, kad sanglaudos politika 

po 2020 m. turėtų ir toliau būti svarbiausia 

Europos Sąjungos investicijų politika, 

apimanti visus ES regionus ir padedanti 

spręsti kompleksines socialines ir 

ekonomines problemas, didžiąją dalį 

išteklių visgi skiriant labiausiai 

pažeidžiamiems regionams; mano, kad be 

Sutartyje įtvirtinto tikslo sumažinti 

išsivystymo lygio skirtumus ir didinti 

konvergenciją, vykdant sanglaudos 

politiką, daug dėmesio taip pat turėtų būti 

skiriama bendrų ES politinių tikslų siekiui, 

todėl siūlo, kad pagal kitą DFP, naudojant 

tris sanglaudos politikos fondus, t. y. 

Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), 

Europos socialinį fondą (ESF) ir 

Sanglaudos fondą, pagrindinis dėmesys 

būtų skiriamas augimo ir konkurencijos, 

mokslinių tyrimų ir inovacijų, 

skaitmeninimo, pramonės pertvarkos, 

MVĮ, transporto, klimato kaitos švelninimo 

ir prisitaikymo prie jos, aplinkosauginio 

tvarumo, tinkamos energetikos pertvarkos, 

užimtumo, socialinės įtraukties, lyčių 

lygybės, skurdo mažinimo ir atsako į 

demografinius iššūkius rėmimui; pabrėžia, 

kad šie trys fondai yra ES sanglaudos 

politikos dalis ir gali kartu veikti tik taikant 

vieną bendrą šios politikos sistemą; taip pat 

ragina stiprinti teritorinį bendradarbiavimą, 

įskaitant tarpvalstybinį komponentą, ir 

89. pabrėžia, kad sanglaudos politika 

po 2020 m. turėtų ir toliau būti svarbiausia 

Europos Sąjungos investicijų politika, 

apimanti visus ES regionus ir miestų 

teritorijas, kuriose aukštas skurdo ir 

socialinės atskirties lygis, ir padedanti 

spręsti kompleksines socialines ir 

ekonomines problemas, didžiąją dalį 

išteklių visgi skiriant labiausiai 

pažeidžiamiems regionams; mano, kad be 

Sutartyje įtvirtinto tikslo sumažinti 

išsivystymo lygio skirtumus ir didinti 

konvergenciją, vykdant sanglaudos 

politiką, daug dėmesio taip pat turėtų būti 

skiriama bendrų ES politinių tikslų siekiui, 

todėl siūlo, kad pagal kitą DFP, naudojant 

tris sanglaudos politikos fondus, t. y. 

Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), 

Europos socialinį fondą (ESF) ir 

Sanglaudos fondą, pagrindinis dėmesys 

būtų skiriamas augimo ir konkurencijos, 

mokslinių tyrimų ir inovacijų, 

skaitmeninimo, pramonės pertvarkos, 

MVĮ, transporto, klimato kaitos švelninimo 

ir prisitaikymo prie jos, aplinkosauginio 

tvarumo, tinkamos energetikos pertvarkos, 

užimtumo, socialinės įtraukties, lyčių 

lygybės, skurdo mažinimo ir atsako į 

demografinius iššūkius rėmimui; pabrėžia, 

kad šie trys fondai yra ES sanglaudos 

politikos dalis ir gali kartu veikti tik taikant 

vieną bendrą šios politikos sistemą; taip pat 
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numatyti su miestais susijusį šios politikos 

aspektą, taip pat specialias nuostatas dėl 

kaimo, kalnų, salų ir atokių vietovių; 

ragina stiprinti teritorinį bendradarbiavimą, 

įskaitant tarpvalstybinį ir pereinamojo 

laikotarpio komponentą, privalomą visoms 

valstybėms narėms ir skirtą abipusiam 

mokymuisi ir keitimuisi gerosios praktikos 

pavyzdžiais skatinti, ir numatyti su 

miestais susijusį šios politikos aspektą, taip 

pat specialias nuostatas dėl kaimo, kalnų, 

salų ir atokių vietovių; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Pakeitimas 32 

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 

93 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

93. pabrėžia, kad ESF, visų pirma, 

turėtų labiau remti socialinio dialogo 

plėtojimą, t. y. turėtų būti padedama 

stiprinti socialinių partnerių gebėjimus, be 

kita ko, atskirų Europos sektorių ir 

tarpsektoriniu lygmeniu, ir kad šis 

įpareigojimas turėtų būti privalomas 

valstybėms narėms visuose ES regionuose; 

93. pabrėžia, kad ESF, visų pirma, 

turėtų labiau remti socialinio dialogo 

plėtojimą, t. y. turėtų būti padedama 

stiprinti socialinių partnerių gebėjimus, be 

kita ko, atskirų Europos sektorių ir 

tarpsektoriniu lygmeniu, ir kad šis 

įpareigojimas turėtų būti privalomas 

valstybėms narėms visuose ES regionuose; 

primena, kad, siekiant veiksmingai 

įgyvendinti ESF kovos su skurdu ir 

socialine atskirtimi ir įtraukaus švietimo 

ir užimtumo skatinimo tikslus, būtina 

stiprinti vadovaujančiųjų institucijų 

institucinius pajėgumus ir visų susijusių 

suinteresuotųjų subjektų, vykdančių 

veiklą švietimo, mokymosi visą gyvenimą, 

mokymo, užimtumo ir socialinės politikos 

srityse, pajėgumų stiprinimą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Pakeitimas 33 

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 

94 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

94. ypač pabrėžia, kad reikia toliau 

kovoti su jaunimo nedarbu ir atskirtimi, 

visų pirma, kalbant apie nesimokantį ir 

nedirbantį jaunimą (NEET), laikantis 

visapusiško su jaunimo politika ES 

lygmeniu susijusio požiūrio; todėl ragina 

Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtas lėšas 

padvigubinti, visapusiškai įgyvendinti ES 

jaunimo garantijų iniciatyvą ir tuo pat metu 

užtikrinti greito ir supaprastinto lėšų 

panaudojimo galimybę ir nuolatinį bei 

stabilų finansavimą kitu programavimo 

laikotarpiu; pabrėžia, kad reikalingas 

geresnis reguliavimas siekiant užtikrinti 

nediskriminacines dalyvavimo programoje 

galimybes jauniems žmonėms, kilusiems iš 

nepalankios socialinės ir ekonominės 

aplinkos; mano, kad investicijos, kuriomis 

siekiama skatinti švietimą bei mokymą ir, 

visų pirma, skaitmeninių įgūdžių ugdymą, 

ir toliau lieka vienu iš svarbiausių ES 

prioritetų; pabrėžia, kad vykdant šią 

programą neturi būti pakeičiamos išlaidos, 

anksčiau finansuotos iš nacionalinių 

biudžetų; 

94. ypač pabrėžia, kad reikia toliau 

kovoti su jaunimo nedarbu ir atskirtimi, 

visų pirma, kalbant apie nesimokantį ir 

nedirbantį jaunimą (NEET), laikantis 

visapusiško su jaunimo politika ES 

lygmeniu susijusio požiūrio; todėl ragina 

Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtas lėšas 

padvigubinti, visapusiškai įgyvendinti ES 

jaunimo garantijų iniciatyvą ir tuo pat metu 

užtikrinti greito ir supaprastinto lėšų 

panaudojimo galimybę ir nuolatinį bei 

stabilų finansavimą kitu programavimo 

laikotarpiu; pabrėžia, kad reikalingas 

geresnis reguliavimas siekiant užtikrinti 

nediskriminacines dalyvavimo programoje 

galimybes jauniems žmonėms, kilusiems iš 

nepalankios socialinės ir ekonominės 

aplinkos; mano, kad investicijos, kuriomis 

siekiama skatinti švietimą bei mokymą ir, 

visų pirma, skaitmeninių įgūdžių ugdymą 

ir verslumo ir kokybiškos pameistrystės 

skatinimą tarp jaunimo, nes tai yra 

priemonės, kuriomis skatinamas darbo 

vietų kūrimas ir tiesioginė prieiga prie 

darbo rinkos, tuo pačiu metu visų pirma 

užtikrinant deramas darbo sąlygas ir 

socialinę apsaugą, ir toliau lieka vienu iš 

svarbiausių ES prioritetų; pabrėžia, kad 

vykdant šią programą neturi būti 

pakeičiamos išlaidos, anksčiau finansuotos 

iš nacionalinių biudžetų; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Pakeitimas 34 

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 

100 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  100a. mano, kad reikėtų teikti didesnį 

finansavimą programoms, kuriomis 

prisidedama prie tolesnio srities, kurioje 

skatinama asmenų lygybė ir teisės, kaip 

įtvirtinta Sutartyje, Chartijoje ir 

tarptautinėse žmogaus teisių 

konvencijose, pvz., Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programai; mano, kad 

finansavimas turėtų būti padidintas 

penkis kartus ir kad programai 

„Daphne“, kurios tikslas – padėti 

apsaugoti vaikus, jaunimą ir moteris nuo 

visų formų prievartos, reikėtų skirti 

atskirą biudžeto eilutę ir savarankišką 

programą, kurios biudžetas būtų dešimt 

kart didesnis nei dabar; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Pakeitimas 35 

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 

100 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  100b. be to, ragina Komisiją sukurti 

specialią atskirą biudžeto eilutę 

pavadinimu „Skatinti moterų ir vyrų 

lygybę integruojant lyčių aspektą“ 

siekiant sudaryti biudžetą atsižvelgiant į 

lyčių aspektą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Pakeitimas 36 

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 

101 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

101. patvirtina, kad modernizuota 

bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi, 

kad būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu 

saugumas ir savarankiškumas, išsaugotos 

kaimo bendruomenės ir garantuotas 

užimtumas, darnus vystymasis, tvarus 

žemės ūkis ir miškininkystė ir kad Europos 

gyventojams būtų tiekiami aukštos 

kokybės maisto produktai prieinamomis 

kainomis; nurodo, kad maisto produktams 

taikomi ir su sveikata susiję reikalavimai 

išaugo, taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą; pabrėžia, 

kad reikia remti ūkininkų pajamų 

užtikrinimą ir stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių tiekimo ryšį; pabrėžia, kad BŽŪP 

yra viena iš labiausiai integruotų politikos 

sričių, ji daugiausia finansuojama ES lygiu, 

taigi ji pakeičia nacionalines išlaidas; 

101. patvirtina, kad modernizuota 

bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi, 

kad būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu 

saugumas ir savarankiškumas, išsaugotos 

kaimo bendruomenės ir garantuotas 

užimtumas, darnus vystymasis, tvarus 

žemės ūkis ir miškininkystė ir kad Europos 

gyventojams būtų tiekiami aukštos 

kokybės maisto produktai prieinamomis 

kainomis; nurodo, kad maisto produktams 

taikomi ir su sveikata susiję reikalavimai 

išaugo, taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą ir 

prisitaikyti prie jos; pabrėžia, kad reikia 

užtikrinti sąžiningas ir pelningas kainas ir 

remti ūkininkų pajamų užtikrinimą ir 

stiprinti BŽŪP ir viešųjų gėrybių tiekimo 

ryšį; todėl ragina vykdyti išsamią ir tvirtą 

BŽŪP reformą, kuri atitiktų ir naujus 

iššūkius, ir ES tarptautinius 

įsipareigojimus, įskaitant susijusius su 

klimatu, aplinkos apsauga ir DVT, ir 

sudarytų galimybę pereiti prie tvarios 

maisto gamybos ir tiekimo; pabrėžia, kad 

BŽŪP yra viena iš labiausiai integruotų 

politikos sričių, ji daugiausia finansuojama 

ES lygiu, taigi ji pakeičia nacionalines 

išlaidas; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Pakeitimas 37 

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 

102 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. pabrėžia, kad pagal kitą DFP 27 ES 

valstybių narių BŽŪP biudžetas turėtų būti 

išlaikytas bent tokio pat lygio, koks jis yra 

šiuo metu (palyginamosiomis kainomis); 

pabrėžia, kad siekiant atremti naujus 

iššūkius, su kuriais susidurs naujoji BŽŪP, 

būtinas patikimas finansų paskirstymas, 

pagrįstas dabartinės politikos ir būsimų 

poreikių analize; pabrėžia, kad tiesioginės 

išmokos užtikrina aiškią Europos lygmens 

pridėtinę vertę ir sustiprina bendrąją rinką, 

nes išvengiama valstybių narių 

konkurencijos iškraipymo; prieštarauja bet 

kokio pobūdžio grįžimui prie nacionalinių 

išmokų ir bet kokiam bendram tiesioginių 

išmokų nacionaliniam finansavimui šioje 

srityje; pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 

priemones, kurios padeda išlaikyti gamybą 

sektoriuose, kurie yra nepaprastai svarbūs 

pažeidžiamuose regionuose, reformuoti 

žemės ūkio krizių rezervą, didinti 

finansavimą atsižvelgiant į įvairias 

cikliškai vykstančias krizes jautriuose 

sektoriuose, sukurti naujas priemones, 

kuriomis būtų galima sumažinti kainų 

svyravimą, ir padidinti finansavimą, 

skiriamą Atokiausiems regionams ir 

saloms skirtoms programoms (POSEI); 

primygtinai ragina Komisiją tęsti 

tiesioginių išmokų konvergencijos procesą 

ir užtikrinti maisto tiekimo grandinei 

102. pabrėžia, kad, siekiant finansuoti 

perėjimą prie tvarios maisto gamybos, 
pagal kitą DFP 27 ES valstybių narių 

BŽŪP biudžetas turėtų būti išlaikytas bent 

tokio pat lygio, koks jis yra šiuo metu 

(palyginamosiomis kainomis); pabrėžia, 

kad siekiant atremti naujus iššūkius, su 

kuriais susidurs naujoji BŽŪP, būtinas 

patikimas finansų paskirstymas, pagrįstas 

dabartinės politikos ir būsimų poreikių 

analize; pabrėžia, kad tiesioginės išmokos, 

kurioms taikomos griežtos sąlygos, 
užtikrina aiškią Europos lygmens pridėtinę 

vertę ir sustiprina bendrąją rinką, nes 

išvengiama valstybių narių konkurencijos 

iškraipymo; prieštarauja bet kokio 

pobūdžio grįžimui prie nacionalinių 

išmokų ir bet kokiam bendram tiesioginių 

išmokų nacionaliniam finansavimui šioje 

srityje; pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 

priemones, kurios padeda išlaikyti gamybą 

sektoriuose, kurie yra nepaprastai svarbūs 

pažeidžiamuose regionuose, reformuoti 

žemės ūkio krizių rezervą, veiksmingai 

reaguoti į įvairias cikliškai vykstančias 

krizes jautriuose sektoriuose sukuriant 

ilgalaikius sprendimus, įskaitant 

paklausos valdymo priemones, sukurti 

naujas priemones, kuriomis pasiūla būtų 

suderinta su paklausa ir kuriomis būtų 

galima sumažinti kainų svyravimą, ir 
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reikalingą finansinę ir teisinę sistemą 

siekiant kovoti su nesąžininga prekybos 

praktika; pažymi, kad ES kaimo vietovės 

susiduria su didelėmis problemomis ir 

todėl reikalinga speciali parama; 

padidinti finansavimą, skiriamą 

Atokiausiems regionams ir saloms 

skirtoms programoms (POSEI); 

primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 

nares tęsti tiesioginių išmokų 

konvergencijos procesą iki tinkamo 

lygmens padidinant perskirstymą ir 

užtikrinti maisto tiekimo grandinei 

reikalingą finansinę ir teisinę sistemą 

siekiant kovoti su nesąžininga prekybos 

praktika; pažymi, kad ES kaimo vietovės 

susiduria su didelėmis problemomis ir 

todėl reikalinga speciali parama; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Pakeitimas 38 

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 

109 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

109. yra pasirengęs apsvarstyti galimybę 

taikyti supaprastintą ir racionalizuotą išorės 

finansavimo priemonių struktūrą, jeigu ją 

taikant didinamas skaidrumas, 

atskaitomybė, veiksmingumas, 

nuoseklumas ir lankstumas ir atsižvelgiama 

į pagrindinius politikos tikslus; ragina 

išsaugoti atskiras specialias Pasirengimo 

narystei pagalbos, kaimynystės, vystymosi 

ir humanitarinės pagalbos priemones dėl jų 

konkrečių politinių ir finansinių aspektų; 

pažymi, kad tokia struktūra turėtų apimti į 

biudžetą, viršijant sutartą viršutinę ribą, 

įtrauktą EPF (be Afrikos taikos priemonės) 

ir skaidriau įtraukiamus atitinkamus 

patikos fondus ir priemones; 

109. yra pasirengęs apsvarstyti galimybę 

taikyti supaprastintą ir racionalizuotą išorės 

finansavimo priemonių struktūrą, jeigu ją 

taikant didinamas skaidrumas, 

atskaitomybė, parlamentinė kontrolė, 

veiksmingumas, nuoseklumas ir 

lankstumas ir atsižvelgiama į pagrindinius 

politikos tikslus; ragina išsaugoti atskiras 

specialias Pasirengimo narystei pagalbos, 

kaimynystės, vystymosi, žmogaus teisių ir 

demokratijos, stabilumo ir taikos bei 
humanitarinės pagalbos priemones dėl jų 

konkrečių politinių ir finansinių aspektų; 

pažymi, kad tokia struktūra turėtų apimti į 

biudžetą, viršijant sutartą viršutinę ribą, 

įtrauktą EPF (be Afrikos taikos priemonės) 

ir skaidriau įtraukiamus atitinkamus 

patikos fondus ir priemones; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

113. mano, kad kitoje DFP turi būti 

remiamas Europos gynybos sąjungos 

steigimas; tikisi, kad, atsižvelgiant į 

Komisijos pranešimus šioje srityje, bus 

pateikti atitinkami pasiūlymai dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, taip 

pat apimančių specialią ES gynybos 

mokslinių tyrimų programą ir pramonės 

plėtros programą, kurias papildytų 

valstybių narių investicijos į 

bendradarbiavimo įrangą; ryšium su tuo 

dar kartą patvirtina, jog yra tvirtai 

įsitikinęs, kad papildomi politiniai 

prioritetai turėtų būti siejami su 

papildomais finansiniais ištekliais, 
primena, kad didesnis bendradarbiavimas 

gynybos srityje, mokslinių tyrimų ir 

įrangos telkimas ir dubliavimosi 

panaikinimas paskatins Europos gynybos 

pramonės strateginę autonomiją ir 

konkurencingumą ir padės užtikrinti 

didžiulę naudą efektyvumo požiūriu, kuri, 

kaip dažnai įvertinama, gali siekti apie 26 

mlrd. EUR per metus; 

113. ragina Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo 

politikai ir valstybes nares ES užsienio ir 

bendros saugumo ir gynybos politikos 

(BSGP) atžvilgiu išnaudoti visas 

Lisabonos sutarties teikiamas galimybes; 

nepritaria planams didinti gynybos 

išlaidas Europoje naudojantis ES 

biudžetu ir ragina valstybes nares plačiu 

mastu telkti nacionalinius išteklius ir 

bendradarbiauti gynybos mokslinių 

tyrimų, plėtros, pirkimų, tiekimo 

saugumo, priežiūros ir mokymo srityse 

taikant tokias priemones kaip išplėstas 

mechanizmas Athena; primena, kad 

didesnis bendradarbiavimas gynybos 

srityje, mokslinių tyrimų ir įrangos 

telkimas ir dubliavimosi panaikinimas 

padės užtikrinti veiksmingą Europos 

gynybos rinką ir užtikrins, kad Europos 

ginkluotosios pajėgos turėtų patikimos ir 

kokybiškos įrangos, ir padės užtikrinti 

didžiulę naudą efektyvumo požiūriu, kuri, 

kaip dažnai įvertinama, gali siekti apie 26 

mlrd. EUR per metus; 

Or. en 

 

 


