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Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. pabrėžia, kad aukštos kokybės 

transporto infrastruktūra, tinklai ir 

paslaugos yra būtini šalių ir regionų 

ekonominei ir socialinei plėtrai ne tik dėl 

to, kad jie skatina ekonomikos augimą, 

stiprina gamybos sistemą ir prisideda prie 

darbo vietų kūrimo bei šalių ir regionų 

modernizavimo, bet ir todėl, kad atlieka 

esminį vaidmenį suburiant žmones ir 

kovojant su bendruomenių atskirtimi; 

todėl mano, kad tai turi būti laikoma 

pagrindiniu politiniu prioritetu siekiant 

ekonomikos augimo ir teritorinės, 

ekonominės ir socialinės sanglaudos, ir 

tai reiškia, kad visuomenė būtinai turi 

kontroliuoti transporto infrastruktūros, 

tinklų ir paslaugų plėtrą, valdymą ir 

priežiūrą; 

Or. pt 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 83a. nesutinka su tuo, kad ES biudžetas 

būtų naudojamas siekiant finansuoti 

transporto sektoriaus reguliavimo 

panaikinimo ir privatizavimo strategijas, 

kaip numatyta pagal tolesnius 

geležinkelių teisės aktų paketus arba 

bendro Europos dangaus projektą, nes tai 

reiškia prastėjančią paslaugų kokybę ir 

mažesnį saugumą, didėjantį transporto 

sektoriaus darbuotojų išnaudojimą ir šio 

strateginio sektoriaus subordinavimą 

daugiašalių korporacijų interesų 

atžvilgiu; 

Or. pt 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 83b. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 

finansavimą siekiant įgyvendinti 

integruotą jūrų politiką (t. y. politiką, kuri 

skatina įvairius jūrų mokslinių tyrimų 

aspektus ir jūrų technologijų kūrimą ir 

inžineriją, įskaitant laivų statybą, remiant 

labiau aplinkos požiūriu tvarų jūrų 

transportą ir uostų infrastruktūrą viešojo 

valdymo sistemoje, kurioje remiamas 

žuvininkystės sektorius, garantuojamas 

šio sektoriaus modernizavimas, jo 

socialinis ir ekonominis gyvybingumas ir 

išteklių tvarumas, kartu atsižvelgiant į 

atokiausių regionų vaidmenį ir specifines 

savybes), taip pat siekiant užtikrinti 

daugiarūšio transporto optimizavimą ir 

perėjimą prie skaitmeninių transporto 

paslaugų ir tvarių transporto rūšių, 

įskaitant vidaus vandenų kelių transportą; 

Or. pt 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 84a. pabrėžia, kad turizmas yra svarbus 

veiksnys skatinant vietos ir regionų 

ekonomiką ir atitinkamai ekonominę ir 

socialinę sanglaudą; todėl pažymi, kad 

svarbu pereiti prie darnaus turizmo 

sektoriaus, kuris nepriklausytų nuo mažo 

darbo užmokesčio ir nesaugių darbo 

vietų, ir tam reikės priemonių siekiant 

kovoti su jo itin dideliu sezoniškumu ir 

geriau koordinuoti turizmo ir 

infrastruktūros projektus, kad būtų 

apsaugotas gamtos, istorinis ir kultūros 

paveldas; 

Or. pt 
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Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

84 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 84b. ragina kitoje DFP transportui ir 

turizmui skirtas lėšas paskirstyti 

atsižvelgiant į teigiamą jų poveikį 

mažinant regionų skirtumus, taip pat 

kovojant su mažų garantijų darbu ir 

darbo sezoniškumu bei juos mažinant 

šiuose dviejuose sektoriuose; 

Or. pt 

 

 


