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Pakeitimas 1
Álvaro Amaro

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad sanglauda yra vienas 
iš ES tikslų, nustatytų Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, yra apibrėžtas SESV 
174 straipsnyje ir priklauso pasidalijamajai 
ES ir valstybių narių kompetencijai; 
pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena 
iš svarbiausių ES politikos sričių ir jos 
pagrindinė viešųjų investicijų politika, 
kuriai 2014–2020 m. skirta 351,8 mlrd. 
EUR – trečdalis DFP;

1. primena, kad sanglauda yra vienas 
iš ES tikslų, nustatytų Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, yra apibrėžtas SESV 
174 straipsnyje ir priklauso pasidalijamajai 
ES ir valstybių narių kompetencijai; 
pabrėžia, kad sanglaudos politika yra (ir 
turėtų tokia išlikti kitoje DFP) viena iš 
svarbiausių ES politikos sričių ir jos 
pagrindinė viešųjų investicijų politika, 
kuriai 2014–2020 m. skirta 351,8 mlrd. 
EUR – trečdalis DFP;

Or. en

Pakeitimas 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad sanglauda yra vienas 
iš ES tikslų, nustatytų Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, yra apibrėžtas SESV 
174 straipsnyje ir priklauso pasidalijamajai 
ES ir valstybių narių kompetencijai; 
pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena 
iš svarbiausių ES politikos sričių ir jos 
pagrindinė viešųjų investicijų politika, 
kuriai 2014–2020 m. skirta 351,8 mlrd. 
EUR – trečdalis DFP;

1. primena, kad sanglauda yra vienas 
iš ES tikslų, nustatytų Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje, yra apibrėžtas SESV 
174 straipsnyje ir priklauso pasidalijamajai 
ES ir valstybių narių kompetencijai; 
pabrėžia, kad sanglaudos politika yra viena 
iš svarbiausių ES politikos sričių ir jos 
pagrindinė viešųjų investicijų politika, 
kuriai 2014–2020 m. skirta 351,8 mlrd. 
EUR – trečdalis DFP; tvirtina, kad 
nebereikėtų daugiau mažinti Sanglaudos 
politikai skirto biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 3
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Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad atokiausiems 
regionams, kaip numatyta SESV 349 
straipsnyje, taikomos specialios 
priemonės, visų pirma susijusios su 
sąlygomis naudotis sanglaudos politikos 
srities fondų lėšomis, kurių reikia ir 
kurios būtinos siekiant skatinti darnų 
vystymąsi šiuose regionuose ir taip 
įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), atsižvelgiant į ekonominę ir 
socialinę šių regionų padėtį, didelį 
struktūrinį poveikį šiems regionams dėl jų 
geografinio atokumo ir ypatingą klimato 
kaitos padarinių poveikį juose;

Or. fr

Pakeitimas 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje, atsižvelgiant į demografinius 
iššūkius ir specialius ištuštėjusių ir retai 
apgyvendintų vietovių poreikius; mano, 
kad ja skatinamas ekonomikos augimas ir 
darbo vietų kūrimas visoje Sąjungoje, taip 
pat įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos 
tikslai ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato, energetikos, inovacijų, švietimo ir 
socialinės įtraukties srityse, taip pat 
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siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

Or. es

Pakeitimas 5
Maria Spyraki

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; pažymi, kad papildomumas 
užtikrina suderintą ir tvarų struktūrinių 
fondų ir visų kitų turimų šaltinių, 
įskaitant finansines priemones, lėšų 
naudojimą; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

Or. en

Pakeitimas 6
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
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remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo; pažymi, kaip svarbu 
sumažinti spaudimą regionams, kurie 
patiria neproporcingą pabėgėlių krizės 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje, 
skatinti regionus bendradarbiauti bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant infrastruktūros ir pažangaus, 
tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo;

Or. ro
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Pakeitimas 8
Álvaro Amaro

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas, ypač 
menkiau išsivystę regionai, neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 
klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio 
ekonomikos augimo;

Or. en

Pakeitimas 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, įskaitant jos uždavinius 

2. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
yra grindžiama solidarumo politika, kurios 
Sutartyse įtvirtintas tikslas – skatinti ir 
remti bendrą darnią valstybių narių ir 
regionų plėtrą, taip pat ja siekiama mažinti 
ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus tarp ES regionų ir jų viduje bei 
užtikrinti, kad nė vienas regionas neliktų 
nuošalyje; mano, kad ja skatinamas 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinami pagrindiniai Sąjungos tikslai 
ir prioritetai, pavyzdžiui, siekiama sukurti 
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klimato ir energetikos srityse, taip pat 
siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio ekonomikos augimo;

žiedinę ekonomiką, užtikrinti pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą;

Or. en

Pakeitimas 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dar kartą pabrėžia, kad norint 
pasiekti sanglaudos politikos tikslus, itin 
svarbu, kad regioninių, vietos, miestų ir 
kitokios valdžios institucijos 
bendradarbiautų ir užmegztų dialogą su 
pilietinės visuomenės organizacijomis, 
įskaitant universitetus, aplinkos apsaugos 
organizacijas ir grupes, atstovaujančias 
įvairioms etninėms ir religinėms grupėms, 
amžiaus grupėms, neįgaliesiems, 
skirtingos seksualinės orientacijos ar 
lytinės tapatybės asmenims;

Or. es

Pakeitimas 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ypač atkreipia dėmesį į vaidmenį, 
kurį sanglaudos politika atlieka energijos, 
klimato kaitos ir jos padarinių mažinimo 
srityje; pabrėžia, kad ji yra svarbi 
infrastruktūros plėtrai, kurios reikia 
siekiant sumažinti dabartinį teritorinį, 
socialinį ir ekonominį atotrūkį tarp 
regionų;

Or. en
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Pakeitimas 12
Tonino Picula

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad reikia panaikinti 
3,5 mlrd. EUR dydžio klimatui skirto 
biudžeto trūkumą, ir būtina vengti 
viešuosius finansus skirti iškastiniam 
kurui, siekiant toliau susitelkti ties kova 
su klimato kaita, kad vėliausiai iki 2050 
m. būtų įgyvendintas Paryžiaus 
susitarimas ir užtikrintas galutinis anglies 
dioksido poveikio neutralizavimas;

Or. en

Pakeitimas 13
Tonino Picula

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad sanglaudos politika 
yra viena iš svarbiausių priemonių, kuria 
siekiama įgyvendinti Komisijos 2020 m. 
biudžeto projekte nustatytus prioritetus;

3. primena, kad sanglaudos politika 
yra viena iš svarbiausių priemonių, kuria 
siekiama įgyvendinti Komisijos 2020 m. 
biudžeto projekte nustatytus prioritetus; 
pabrėžia, kad kiekvienas į sanglaudos 
politiką investuotas euras atneša 2,74 
EUR augimo ir darbo vietų kūrimo 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 14
Martina Michels

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad sanglaudos politika 
yra naudingas įrankis remiant migrantų 
priėmimą ir integraciją, ir prašo 2020 m. 
ES biudžete, parodant solidarumą, skirti 
lėšų siekiant prisidėti prie problemų, 
susijusių su migracija, sprendimo;

Or. en

Pakeitimas 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad 2020 biudžetiniai 
metai yra paskutiniai iš dabartinio DFP 
laikotarpio, todėl pabrėžia, koks svarbus 
pasirengimas ir sklandus prisitaikymas 
prie naujojo finansinio laikotarpio;

Or. en

Pakeitimas 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad 2021–2027 m. 
Sanglaudos politikos fondo apimtis 
neturėtų būti mažesnė už 2020 m. lygį, net 
ir įvykus „Brexit'ui“, ir kad naujos ES 
iniciatyvos turi būti derinamos su naujais 
atitinkamais finansiniais ištekliais ir joms 
turi būti taikoma bendro sprendimo 
procedūra;

Or. en
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Pakeitimas 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. yra labai susirūpinęs dėl 
„Brexit’o“ be susitarimo poveikio 
biudžetui, nes regionams reikia iš anksto 
planuoti savo veiklą, ir griežtai nepritaria 
bet kokiam nenumatytam sanglaudos 
politikai skiriamų asignavimų mažinimui 
2020 m., jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė 
nesudarytų susitarimo;

Or. en

Pakeitimas 18
Tonino Picula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad 2007–
2013 m. mokėjimų poreikiai patenkinti ir 
kad geresnis mokėjimų vykdymas ir 
spartesnis projektų atrankos tempas 
įsibėgėjo ir galiausiai pasiekė ankstesnio 
programavimo laikotarpio lygį, kuris 2019 
m. sausio mėn. siekė 75 %;

4. palankiai vertina tai, kad 2007–
2013 m. mokėjimų poreikiai patenkinti ir 
kad geresnis mokėjimų vykdymas ir 
paspartėjo projektų atrankos tempas ir 
galiausiai pasiekė ankstesnio 
programavimo laikotarpio lygį ir jį viršijo, 
kuris 2019 m. rugsėjo mėn. siekė 85 proc.; 
vis dėlto, pažymi, kad yra didelių su šiuo 
tempu susijusių skirtumų tarp valstybių 
narių, ir ragina Komisiją toliau teikti 
pagalbą valstybėms narėms, kurios dar 
nespėjo pagerinti savo rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 19
Rosa D'Amato

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pakartoja, kad svarbu stiprinti 
administracinį vietos ir regionų valdžios 
institucijų pajėgumą, nes jis yra 
pagrindinis aspektas, padedantis teisingai 
pasirengti ir vykdyti projektus vietoje;

Or. en

Pakeitimas 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir vengti bet kokių kitų mokėjimų 
krizių;

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir vengti bet kokių kitų mokėjimų 
krizių; atkreipia dėmesį į tai, kad pradėti 
įgyvendinti finansuojamas programas ir 
projektus vėluojama dėl susikaupusių 
mokėjimų prašymų programavimo 
laikotarpio pabaigoje;

Or. ro

Pakeitimas 21
Martina Michels

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir vengti bet kokių kitų mokėjimų 
krizių;

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir vengti bet kokių kitų mokėjimų 
krizių; yra susirūpinęs dėl galimo 
„Brexit'o“ be susitarimo pasekmių ir 
ragina Sąjungą ir valstybes nares vengti 
bet kokio galimo poveikio sanglaudos 
politikai;
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Or. en

Pakeitimas 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir vengti bet kokių kitų mokėjimų 
krizių;

6. ragina Komisiją ir Tarybą 
atsižvelgti į šio programavimo laikotarpio 
patirtį ir ateityje vengti bet kokio vėlavimo;

Or. en

Pakeitimas 23
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pareiškia, kad yra susirūpinęs dėl 
to, kad nebus pasiektas tikslas 2014–
2020 m. DFP 20 proc. ES biudžeto išleisti 
su klimatu susijusiems veiksmams; mano, 
kad nepakanka pasiūlytų 21 proc. 
asignavimų 2020 m. skirti su klimatu 
susijusiems veiksmams siekiant 
kompensuoti nepakankamas pastarųjų 
metų išlaidas; primygtinai ragina 
Komisiją iš esmės padidinti klimato 
išlaidoms 2020 m. skirtą dalį; ragina 
valstybes nares ir regionus tinkamai 
atsižvelgti į svarbų sanglaudos politikos 
indėlį investicijoms klimato apsaugos 
srityje ir įgyvendinant Sąjungos su 
klimatu susijusių išlaidų tikslą;

Or. en

Pakeitimas 24
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Rosa D'Amato

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad sanglaudos 
politikoje nereikėtų vykdyti perkėlimų, 
galinčių pakenkti struktūriniams ir 
investicijų fondų pajėgumams skatinti 
infrastruktūros plėtrą visoje Europos 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 25
Martina Michels

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena, kad sanglaudos politikos 
ir ekonomikos valdymo tikslai yra 
skirtingi ir iš dalies vieni kitiems 
prieštarauja;

Or. en

Pakeitimas 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita;

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita; pabrėžia, kad sanglaudos 
finansavimui turi būti suteiktas prioritetas 
po pagrindinės infrastruktūros plėtros, 
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ypač smarkiai atsiliekančiuose 
regionuose;

Or. ro

Pakeitimas 27
Ondřej Knotek

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita;

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita; primena, kad naujos ES 
iniciatyvos turėtų būti finansuojamos 
skiriant naujų papildomų išteklių, o ne 
ilgalaikės ES politikos sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 28
Rosa D'Amato

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita;

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita ir kad reformos, susitarus su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, 
turėtų būti vykdomos deramai apsvarsčius 
teritorinius poreikius ir ypatumus;

Or. en
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Pakeitimas 29
Tonino Picula

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; įspėja, kad didinimas 
neturėtų būti daromas sanglaudos politikos 
sąskaita;

8. pažymi, kad struktūrinių reformų 
rėmimo programos finansavimas bus 
vykdomas panaudojant bendrąją 
įsipareigojimų maržą; pakartoja, kad 
remia Struktūrinių reformų rėmimo 
programą, ir įspėja, kad finansavimo 
didinimas neturėtų būti daromos 
sanglaudos politikos sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant padidinti įsipareigojimų 
asignavimų lygį;

9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant padidinti įsipareigojimų 
asignavimų lygį; pabrėžia, kad reikia 
nukreipti finansavimą specialioms 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti 
jaunimo bėgimą iš mažiau išsivysčiusių 
regionų;

Or. ro

Pakeitimas 31
Rosa D'Amato

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant padidinti įsipareigojimų 
asignavimų lygį;

9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant padidinti įsipareigojimų 
asignavimų lygį; sykiu pabrėžia, kad 
reikia geriau planuoti ir valdyti turimus 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 32
Tonino Picula

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant padidinti įsipareigojimų 
asignavimų lygį;

9. ragina perskirstyti finansavimą 
Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kaip sutarta 
2019 m. biudžeto sudarymo procedūros 
metu, siekiant smarkiai padidinti 
įsipareigojimų asignavimų lygį;

Or. en

Pakeitimas 33
Adrian-Dragoş Benea

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. apgailestauja, kad sumažėjo 
Sanglaudos fondo asignavimai, lyginant 
su ankstesniais programavimo 
laikotarpiais, ir pažymi, kad kyla rizika, 
jog padidės išsivystymo skirtumai 
pagrindinėje infrastruktūroje, visų pirma 
transporto infrastruktūroje; ragina 
sukurti lankstesnius biudžeto 
mechanizmus, kurie padėtų perskirstyti 
lėšas papildomoms investicijoms į 
pagrindinę infrastruktūrą, visų pirma 
TEN-T infrastruktūrą, nes ji yra 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
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sanglaudos variklis ES lygmeniu tose 
valstybėse narėse, kurios aiškiai atsilieka;

Or. ro

Pakeitimas 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad kyla iššūkių siekiant 
su klimato kaita susijusio tikslo, taip pat 
remiant 41 nuo anglies priklausomą 
regioną, siekiant mažinti jų ekonomikos 
priklausomybę nuo anglies ir 
perkvalifikuoti anglies sektoriuje 
dirbančius asmenis ir pagerinti jų 
įgūdžius, todėl ragina užtikrinti 
lankstumą perkuriant programas, jei 
reikia, siekiant šiam tikslui skirti 
sanglaudos lėšas; siekiant užtikrinti 
sklandų tų regionų perėjimą, ragina 
įsteigti teisingo perėjimo fondą, suteikiant 
papildomų lėšų 2021–2027 m. 
daugiametėje finansinėje programoje;

Or. en

Pakeitimas 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. remia Komisijos siekį atidžiau 
vertinti specialiųjų poreikių turinčius 
regionus, taip siekiant skatinti teisingą 
perėjimą prie perspektyvių ir klimatui 
palankių vystymosi būdų; tikisi, kad 
Komisija atsižvelgs ypač į anglies 
sunaudojimą pamažu mažinančius 
regionus; mano, kad taip pat reikėtų skirti 
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pakankamai paramos veiksmams, kurie 
specialiai skirti su sveikata ir aplinka 
susijusiems aspektams, kurie galėtų kilti 
iš reikalavimų, susijusių su energetikos 
pertvarka, pavyzdžiui, branduolinių 
jėgainių išmontavimu;

Or. en

Pakeitimas 36
Raffaele Fitto

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina Komisiją, remiantis 
stebėsenos rezultatais, per 2020 metus 
perskirstyti neįsipareigotus išteklius 
apčiuopiamoms ir neapčiuopiamoms 
infrastruktūros priemonėms, kuriomis 
būtų siekiama sustiprinti ir užtikrinti 
susisiekimą tarp skirtingų teritorijų, 
užtikrinti aplinkos apsaugą ir 
išsaugojimą, be kita ko, taikant 
priemones, kuriomis būtų skatinamas 
gamybos sektoriaus augimas, ypač 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;

Or. it

Pakeitimas 37
Ondřej Knotek

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad Europos Komisija 
pasiūlė 21 proc. bendro 2020 m. biudžeto 
skirti kovai su klimato kaita ir ES 
ekonomikos priklausomybės mažinimo 
nuo iškastinio kuro užtikrinimui; 
pabrėžia, kad reikia iki 2050 m. užtikrinti 
teisingą ir sąžiningą perėjimą prie mažo 
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anglies kiekio ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 38
Ondřej Knotek

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, siekiant sukurti mažo anglies 
kiekio technologijas; ragina Komisiją ir 
Tarybą skirti pakankamai išteklių 
biudžete, kad būtų įsteigtas būsimas 
teisingo perėjimo fondas, siekiant 
užtikrinti reikalingą paramą anglį 
intensyviai naudojantiems regionams, 
siekiant palengvinti teisingą ir įtraukų 
perėjimą; primena, kad dėl perėjimo dėl 
mažo anglies kiekio ekonomikos 2015–
2020 m. bus prarasta 27 000 darbo vietų 
anglies sektoriuje, o iki 2030 m. gali būti 
prarasta 160 000 darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 39
Raffaele Fitto

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją padidinti išteklius, 
skiriamus saugimui ir pilietiškumui, ir 
numatyti priemonių padėti valstybėms 
narėms, kurios pirmosios susiduria su 
migracijos ir pabėgėlių krizėmis;

Or. it
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Pakeitimas 40
Raffaele Fitto

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. atsižvelgiant į išteklių, skiriamų 
tvariam augimui, padidėjimą, ragina 
Komisiją skirti daugiau lėšų valstybėms 
narėms, nukentėjusioms nuo gaivalinių 
nelaimių ar augalų ligų, ypač bakterijos 
„Xylella fastidiosa“;

Or. it

Pakeitimas 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina Komisiją užtikrinti skaidrų, 
sąžiningą ir atsakingą Sąjungos išteklių 
naudojimą.

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti skaidrų, sąžiningą ir atsakingą 
Sąjungos išteklių naudojimą;

Or. ro


