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11.4.2018 A8-0112/1 

Pakeitimas 1 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir 

būsima struktūra po 2020 m. 

2017/2280(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. pabrėžia, kad ši priemonė dabar 

sudaro sąlygas Sąjungai finansuoti 

mokymo veiklą ir tiekti žudyti nepritaikytą 

įrangą (kaip antai informatikos sistemos, 

ligoninės ir t. t.) trečiųjų šalių 

ginkluotosioms pajėgoms, taip reaguojant 

į skubius poreikius trumpos ir vidutinės 

trukmės laikotarpiu, siekiant su darniu 

vystymusi susijusių tikslų;  

88. mano, kad Priemonės, kuria 

prisidedama prie stabilumo ir taikos, 

reglamente po 2020 m. neturėtų būti 

išlikti karinio pajėgumų stiprinimo 

remiant saugumą ir vystymąsi (angl. 

CBSD), pagal kurį teikiama parama 

šalims partnerėms, elemento, nes kitaip 

būtų politiškai susilpninti vienintelė ES 

priemonė, skirta civilinių konfliktų 

prevencijai; taip pat primena, kad 

pajėgumų stiprinimo remiant saugumą ir 

vystymąsi finansavimas pagal dabartinę 

Priemonę, kuria prisidedama prie 

stabilumo ir taikos, neatitinka SESV 209 

straipsnio, atitinkamos Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo praktikos ir ES 

sutarties 41 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

karinių išlaidų apribojimų; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/2 

Pakeitimas 2 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir 

būsima struktūra po 2020 m. 

2017/2280(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  88a. ragina Komisiją ir Europos išorės 

veiksmų tarnybą išlaikyti vieną, civilinių 

konfliktų prevencijai ir sparčiam atsakui į 

civilines krizes skirtą priemonę išlaikant 

struktūroje po 2020 m. atskirą Priemonę, 

kuria prisidedama prie stabilumo ir 

taikos; pabrėžia, kad Priemonės, kuria 

prisidedama prie stabilumo ir taikos, 

išlaikymas turi lemiamą svarbą Sąjungos 

patikimumui užtikrinti, ypač kalbant apie 

jos taikos ir saugumo įsipareigojimus; 

ragina Komisiją ir Europos išorės 

veiksmų tarnybą atsižvelgti į didėjantį 

civilinių konfliktų prevencijos poreikį 

Europos kaimynystėje ir triskart padidinti 

tokiems veiksmams skiriamas lėšas, 

pirmiausiai jas skiriant iniciatyvoms 

tarpininkavimo, dialogo ir susitaikymo 

srityse; pabrėžia, kad toks didinimas 

neturėtų vykti civilinių konfliktų 

prevencijos ir taikos kūrimo kituose 

regionuose sąskaita;  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0112/3 

Pakeitimas 3 

Jordi Solé 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0112/2018 

Marietje Schaake 

ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir 

būsima struktūra po 2020 m. 

2017/2280(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

121 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

121. teigiamai vertina ES 

įsipareigojimus spręsti tokius klausimus 

kaip žmogaus teisės, demokratija ir parama 

pilietinei visuomenei, taip pat teigiamai 

vertina dabartinių priemonių įvairius 

tikslus, uždavinius ir konkrečią politinę ir 

strateginę vertę; pabrėžia, kad reforma 

neturėtų pakenkti kiekvienos atskiros 

priemonės politikos tikslams; supranta, kad 

Europos kaimynystės priemonės, PNPP II 

ir Europos demokratijos ir žmogaus teisių 

rėmimo priemonės tikslai ir įgyvendinimas 

yra specifiniai, todėl mano, kad šios 

priemonės turėtų išlikti nepriklausomos dėl 

strateginių ir politinių sumetimų; 

121. teigiamai vertina ES 

įsipareigojimus spręsti tokius klausimus 

kaip žmogaus teisės, demokratija ir parama 

pilietinei visuomenei, taip pat teigiamai 

vertina dabartinių priemonių įvairius 

tikslus, uždavinius ir konkrečią politinę ir 

strateginę vertę; pabrėžia, kad reforma 

neturėtų pakenkti kiekvienos atskiros 

priemonės politikos tikslams; supranta, kad 

Europos kaimynystės priemonės, PNPP II, 

Priemonės, kuria prisidedama prie 

stabilumo ir taikos, ir Europos 

demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 

priemonės tikslai ir įgyvendinimas yra 

specifiniai, todėl mano, kad šios priemonės 

turėtų išlikti nepriklausomos dėl strateginių 

ir politinių sumetimų; 

Or. en 

 

 


