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8.3.2018 A8-0048/40 

Pakeitimas 40 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Kita 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 padidinus Sąjungos 

biudžetą neturi padidėti bendra ES 

viešųjų išlaidų našta ir todėl jis 

pirmiausia turėtų būti padidintas 

valstybių narių kompetenciją ir iki šiol jų 

vykdytus veiksmus perkeliant Europos 

Sąjungai ir jai suteikiant atitinkamus 

asignavimus; kadangi tai turėtų padidinti 

veiksmingumą ir Europos pridėtinę vertę;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Pakeitimas 41 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. mano, kad dabartinės ES politikos 

ir vėlesnių išlaidų programų finansavimo 

lygis kitu programavimo laikotarpiu 

turėtų būti nustatytas remiantis išsamia 

Komisijos atlikta dabartinių finansinių 

programų ir priemonių veiklos rezultatų ir 

veiksmingumo kritine analize ir jų 

teikiamos pridėtinės vertės įvertinimu, 

kurie būtų visapusiškos viešųjų išlaidų 

peržiūros dalis, kaip tai keletą kartų siūlė 

Audito Rūmai;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Pakeitimas 42 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Kita 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 ES piliečiams 

teikia apčiuopiamą Europos projekto 

naudą; 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 reikštis ir bendrajai rinkai 

veikti, o kartu dar labiau bus didinama 

nelygybė ir teritorijų bei ekonomikos 

sektorių skirtumai; ketina kitu 

programavimo laikotarpiu 27 ES 

valstybėms narėms užtikrinti tinkamo 

lygio finansavimą šiose politikos srityse, 

kartu toliau gerinant jų veiksmingumą ir 

supaprastinant su jomis susijusias 

procedūras; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Pakeitimas 43 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

19 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  19a. ragina Sąjungą padidinti savo 

biudžeto lankstumą, siekiant pagerinti jos 

atsaką į netikėtas krizes ir nenumatytus 

įvykius, ir todėl pažymi, kad dėl kitų 

išlaidų turėtų būti sprendžiama ir 

balsuojama kasmet, išskyrus išlaidas 

politikos sritims ir programoms, kurioms 

reikia nuspėjamumo ir daugiametės 

finansinės programos, pavyzdžiui, bendrai 

žemės ūkio politikai, bendrai 

žuvininkystės politikai ir sanglaudos 

politikai, taip pat mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programoms, transporto 

infrastruktūrai, skaitmeniniam sektoriui 

ir energetikos sektoriui, gynybai, 

mokymui, užimtumo ir jaunimo bei 

praktikantų judumui, taip pat įmonių bei 

mažųjų ir vidutinių įmonių 

konkurencingumui;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Pakeitimas 44 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. pabrėžia, jog reikia, kad DFP 

trukmė palaipsniui būtų prilyginta 5+5 

metų laikotarpiui, atliekant privalomą 

laikotarpio vidurio tikslinimą; ragina 

Komisiją parengti aiškų pasiūlymą, kuriuo 

būtų nustatomas praktinio 5+5 metų 

trukmės finansinės programos vykdymo 

metodas; yra įsitikinęs, kad vienas 

penkerių metų laikotarpis negali būti 

laikomas DFP trukme, nes dėl to 

susidarytų didelių kliūčių laikytis kai 

kurių ES politikos sričių programavimo ir 

įgyvendinimo reikalavimų; 

22. pabrėžia, jog reikia, kad DFP 

trukmė palaipsniui būtų prilyginta 5+5 

metų laikotarpiui, atliekant privalomą 

laikotarpio vidurio tikslinimą; ragina 

Komisiją parengti aiškų pasiūlymą, kuriuo 

būtų nustatomas praktinio 5+5 metų 

trukmės finansinės programos vykdymo 

metodas;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Pakeitimas 45 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. todėl mano, kad dabartinį išlaidų 

kategorijų išdėstymą reikia šiek tiek 

pagerinti, tačiau jokiems nepagrįstiems 

radikaliems pokyčiams nepritaria; todėl 

siūlo toliau nurodytą DFP po 2020 m. 

struktūrą;  

Išbraukta. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Pakeitimas 46 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Kita 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 

86. mano, kad Europoje būtina 

užtikrinti švarų, stabilų ir konkurencingą 

energijos tiekimą; taigi ragina nuolat remti 

tvarias investicijas, kuriomis skatinama 

naudoti atsinaujinančiuosius energijos 

šaltinius, didinti energijos, kaip 

pagrindinio kuro, efektyvumą, didinti 

energetinį saugumą ir nepriklausomumą 

nuo importuojamos energijos šaltinių, taip 

pat remti naujas ir naujoviškas 

energetikos ir pramonės technologijas, 

atitinkančias ilgalaikius Sąjungos 

įsipareigojimus dėl klimato kaitos;  
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remti tinkamą perėjimą, visų 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Pakeitimas 47 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

90 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

90. mano, jog itin svarbu, kad 27 

valstybių narių Europos Sąjungoje būtų 

išlaikytas bent 2014–2020 m. biudžeto 

lygio (palyginamosiomis kainomis) 

sanglaudos politikos po 2020 m. 

finansavimas; pabrėžia, kad BVP turėtų 

likti vienas iš rodiklių skiriant sanglaudos 

politikos lėšas, tačiau mano, kad turėtų būti 

taip pat numatyti papildomi socialiniai, 

aplinkos ir demografiniai rodikliai siekiant 

geriau atsižvelgti į regionų visose ES 

valstybėse narėse naujo pobūdžio 

skirtumus; be to, pritaria tam, kad nauju 

programavimo laikotarpiu būtų toliau 

taikomi elementai, dėl kurių dabartinės 

DFP vykdymo laikotarpiu sanglaudos 

politika tapo modernesnė ir labiau 

orientuota į rezultatus, t. y. paramos 

telkimas pagal temas, ex ante sąlygos, 

veiklos rezultatų planas ir sąsaja su 

ekonomikos valdymu;  

90. mano, kad 27 ES valstybių 

sanglaudos politika po 2020 m. turėtų būti 

tinkamai finansuojama remiantis poreikių 

analize ir atsižvelgiant į šios politikos 

įgyvendinimo vertinimą; pabrėžia, kad 

BVP turėtų likti vienas iš rodiklių skiriant 

sanglaudos politikos lėšas, tačiau mano, 

kad turėtų būti taip pat numatyti papildomi 

socialiniai, aplinkos ir demografiniai 

rodikliai siekiant geriau atsižvelgti į 

regionų visose ES valstybėse narėse naujo 

pobūdžio skirtumus; be to, pritaria tam, 

kad nauju programavimo laikotarpiu būtų 

toliau taikomi elementai, dėl kurių 

dabartinės DFP vykdymo laikotarpiu 

sanglaudos politika tapo modernesnė ir 

labiau orientuota į rezultatus, t. y. paramos 

telkimas pagal temas, ex ante sąlygos, 

veiklos rezultatų planas ir sąsaja su 

ekonomikos valdymu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Pakeitimas 48 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Kita 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 iš 

esmės sustiprinti jaunimo užimtumui 

skatinti skirtas iniciatyvas, taip pat 

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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Pakeitimas 49 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

98 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

98. ragina Komisiją imtis tolesnių 

veiksmų įgyvendinant projektą „Europos 

tinklo „Interrail“ bilietas 18-ojo 

gimtadienio proga“ ir parengti specialią 

programą kitos DFP laikotarpiu numatant 

pakankamus metinius asignavimus, kad 

būtų galima patenkinti visų jaunų 

europiečių, kuriems atitinkamais metais 

sukanka 18 metų, prašymus dėl 

nemokamo geležinkelio bilieto; pabrėžia, 

kad toks projektas taptų pagrindiniu 

veiksniu didinant Europos savimonę ir 

identitetą, visų pirma, tuomet, kai 

susiduriama su tokiomis grėsmėmis, kaip 

antai, populizmas ir klaidingos 

informacijos platinimas; pakartoja, jog 

tam, kad būtų galima įgyvendinti tokios 

programos tikslą, iš Komisijos tikimasi, 

kad ji pateiks pasiūlymą dėl tinkamo 

teisinio pagrindo;  

98. ragina Komisiją imtis tolesnių 

veiksmų įgyvendinant projektą „Europos 

tinklo „Interrail“ bilietas“ ir parengti 

specialią programą kitos DFP laikotarpiu 

numatant pakankamus metinius 

asignavimus, kad būtų galima patenkinti 

visus įvairaus amžiaus jaunų europiečių 

prašymus, siekiant, kad projektas būtų 

socialiniu ir geografiniu požiūriu 

įtraukus, visada susijęs su švietimo 

tikslais, kad jo pagrindas būtų 

daugiarūšis ir mažai anglies dioksido į 

aplinką išmetantis transportas, taip pat 

reikalauja, kad paramos gavėjai 

finansiškai prisidėtų, taip įrodydami savo 

įsipareigojimą projektui; pabrėžia, kad 

toks projektas taptų pagrindiniu veiksniu 

didinant Europos savimonę ir identitetą, 

visų pirma, tuomet, kai susiduriama su 

tokiomis grėsmėmis, kaip antai, 

populizmas ir klaidingos informacijos 

platinimas; pakartoja, jog tam, kad būtų 

galima įgyvendinti tokios programos tikslą, 

iš Komisijos tikimasi, kad ji pateiks 

pasiūlymą dėl tinkamo teisinio pagrindo, ir 

pabrėžia, kad ši programa neturėtų daryti 

neigiamo poveikio jokios kitos esamos 

sėkmingos ES programos projektui; 

Or. en 
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