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8.11.2018 A8-0358/23 

Pakeitimas 23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į ES bendrą 

įsipareigojimą darbotvarkės po 2015 m. 

laikotarpiu 0,7 % bendrųjų nacionalinių 

pajamų (BNP) skirti oficialiai paramai 

vystymuisi (OPV), 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Pakeitimas 24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ga. kadangi lyčių aspekto 

integravimas „visuose savo veiksmuose“, 

įskaitant biudžeto sudarymą, tebėra 

Sąjungos teisinė prievolė, tiesiogiai 

kylanti iš SESV 8 straipsnio;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Pakeitimas 25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. taip pat prieštarauja bet kokiam 

ilgalaikėms Sutartyse nurodytoms ES 

politikos priemonėms, tokioms kaip 

sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio ir 

žuvininkystės politika, skiriamų lėšų 

dydžio mažinimui; ypač prieštarauja bet 

kokiam radikaliam finansavimo 

mažinimui, nes tai neigiamai paveiktų tų 

sričių politikos pobūdį ir tikslus, pvz., 

siūlymams sumažinti lėšas, skiriamas 

Sanglaudos fondui ar Europos žemės ūkio 

fondui kaimo plėtrai; šiomis aplinkybėmis 

prieštarauja pasiūlymui sumažinti – 

nepaisant to, kad buvo išplėsta jo taikymo 

sritis ir į jį integruotos keturios 

egzistuojančios programos, be kita ko, 

Jaunimo užimtumo iniciatyva – „Europos 

socialinio fondo +“ („ESF+“) lėšas;   

4. taip pat prieštarauja bet kokiam 

ilgalaikėms Sutartyse nurodytoms ES 

politikos priemonėms, tokioms kaip 

sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio ir 

žuvininkystės politika, skiriamų lėšų 

dydžio mažinimui, tačiau pabrėžia, jog 

reikia skubiai imtis reformų, kad būtų 

padidintas jų indėlis siekiant Sąjungos 

socialinio ir tvarumo tikslų; ypač 

prieštarauja bet kokiam radikaliam 

finansavimo mažinimui, nes tai neigiamai 

paveiktų tų sričių politikos pobūdį ir 

tikslus, pvz., siūlymams sumažinti lėšas, 

skiriamas Sanglaudos fondui ar Europos 

žemės ūkio fondui kaimo plėtrai; šiomis 

aplinkybėmis prieštarauja pasiūlymui 

sumažinti – nepaisant to, kad buvo išplėsta 

jo taikymo sritis ir į jį integruotos keturios 

egzistuojančios programos, be kita ko, 

Jaunimo užimtumo iniciatyva – „Europos 

socialinio fondo +“ („ESF+“) lėšas; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Pakeitimas 26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. taip pat pabrėžia horizontaliųjų 

principų, kuriais turėtų būti grindžiama 

DFP ir visų susijusių sričių ES politika, 

svarbą; todėl dar kartą patvirtina savo 

poziciją, kad ES turi įvykdyti savo 

įsipareigojimą rodyti pavyzdį įgyvendinant 

JT darnaus vystymosi tikslus, ir 

apgailestauja dėl to, kad pasiūlymuose dėl 

DFP trūksta aiškaus ir matomo 

įsipareigojimo šioje srityje; todėl prašo 

darnaus vystymosi tikslus integruoti į visas 

būsimos DFP Sąjungos politikos kryptis ir 

iniciatyvas; taip pat pabrėžia, jog visos 

pagal kitą DFP įgyvendinamos programos 

turėtų atitikti Pagrindinių teisių chartiją; 

pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti Europos 

socialinių teisių ramstį, panaikinti 

diskriminaciją, be kita ko, tą, kuri 

nukreipta prieš LGBTI asmenis, ir sukurti 

mažumų, įskaitant romus, portfelį – visa tai 

labai svarbu siekiant įvykdyti ES 

įsipareigojimus dėl įtraukios Europos; 

pabrėžia, kad siekdama įvykdyti su 

Paryžiaus susitarimu susijusius 

įsipareigojimus klimato politikos tikslams 

įgyvendinti ES turėtų skirti bent 25 % 

2021–2027 m. DFP laikotarpio išlaidų ir 

kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 

2027 m., pasiekti 30 % rodiklį;  

5. taip pat pabrėžia horizontaliųjų 

principų, kuriais turėtų būti grindžiama 

DFP ir visų susijusių sričių ES politika, 

svarbą; todėl dar kartą patvirtina savo 

poziciją, kad ES turi įvykdyti savo 

įsipareigojimą rodyti pavyzdį įgyvendinant 

JT darnaus vystymosi tikslus, ir 

apgailestauja dėl to, kad pasiūlymuose dėl 

DFP trūksta aiškaus ir matomo 

įsipareigojimo šioje srityje; todėl prašo 

darnaus vystymosi tikslus integruoti į visas 

būsimos DFP Sąjungos politikos kryptis ir 

iniciatyvas; taip pat pabrėžia, jog visos 

pagal kitą DFP įgyvendinamos programos 

turėtų atitikti Pagrindinių teisių chartiją; 

pabrėžia, kad svarbu įgyvendinti Europos 

socialinių teisių ramstį, panaikinti 

diskriminaciją, be kita ko, tą, kuri 

nukreipta prieš LGBTI asmenis, ir sukurti 

mažumų, įskaitant romus, portfelį – visa tai 

labai svarbu siekiant įvykdyti ES 

įsipareigojimus dėl įtraukios Europos; 

pabrėžia, kad siekdama įvykdyti su 

Paryžiaus susitarimu susijusius 

įsipareigojimus klimato politikos tikslams 

įgyvendinti ES turėtų skirti bent 30 % 

2021–2027 m. DFP laikotarpio išlaidų ir 

kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 

2027 m., pasiekti 40 % rodiklį, ir tvirtina, 

kad į 2021–2027 m. DFP neturėtų būti 
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įtraukta jokia tiesioginė ar netiesioginė 

parama iškastiniam kurui ir su kuru 

susijusiai infrastruktūrai ar technologijai 

ES ar už jos ribų; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Pakeitimas 27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5a. be to, pabrėžia, kad ES turi 

nuosekliai vykdyti savo tarptautinius 

įsipareigojimus ir turėtų liautis 

subsidijavusi išlaidas, dėl kurių kenkiama 

klimatui; ragina Komisiją kitoje DFP 

nutraukti visų tiesioginių išlaidų, 

susijusių su branduoline sritimi, 

iškastiniu kuriu, asfaltu ir gynyba, 

finansavimą ES biudžeto lėšomis;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Pakeitimas 28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  5b. atkreipia dėmesį į neįvykdytus ES 

tarptautinius įsipareigojimus padidinti 

OPV iki 0,7 % bendrųjų nacionalinių 

pajamų (BNI), iš jų 20 % skiriant 

žmogaus socialinei raidai ir socialinei 

įtraukčiai, taip pat iki 2030 m. 0,2 % BNI 

skirti mažiausiai išsivysčiusioms šalims 

bei skirti naują finansavimą kovai su 

klimato kaita besivystančiose šalyse; 

tvirtina, kad šiuos įsipareigojimus reikia 

tinkamai įtraukti į 2021–2027 m. DFP;  

Or. en 



 

AM\1168608LT.docx  PE624.234v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

8.11.2018 A8-0358/29 

Pakeitimas 29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. todėl tikisi, kad DFP bus įtraukta į 

Tarybos politinę darbotvarkę kaip 

prioritetas, ir apgailestauja, kad iki šiol 

nepadaryta reikšminga pažanga; mano, kad 

viena po kitos Tarybai pirmininkaujančių 

valstybių narių atstovų ir Europos 

Parlamento derybų grupės reguliarūs 

susitikimai turėtų būti intensyvesni ir 

padėti pasirengti oficialioms deryboms; 

tikisi, kad iki 2019 m. Europos 

Parlamento rinkimų bus pasiektas 

tinkamas susitarimas, kad pradedant 

vykdyti naujas programas būtų išvengta 

didelių vėlavimų dėl vėlyvo finansinės 

programos patvirtinimo, kaip atsitiko 

anksčiau; pabrėžia, kad šis tvarkaraštis 

suteiks galimybę naujai išrinktam 

Europos Parlamentui pakoreguoti 2021–

2027 m. DFP per privalomą vidurio 

laikotarpio peržiūrą;  

10. todėl tikisi, kad DFP bus įtraukta į 

Tarybos politinę darbotvarkę kaip 

prioritetas, ir apgailestauja, kad iki šiol 

nepadaryta reikšminga pažanga; mano, kad 

viena po kitos Tarybai pirmininkaujančių 

valstybių narių atstovų ir Europos 

Parlamento derybų grupės reguliarūs 

susitikimai turėtų būti intensyvesni ir 

padėti pasirengti oficialioms deryboms; 

išreiškia savo pasirengimą kuo greičiau 

pradėti išsamias derybas su Taryba, kad 

pradedant vykdyti naujas programas būtų 

išvengta didelių vėlavimų; vis dėlto mano, 

jog pageidautina, kad dėl demokratinių 

priežasčių DFP reglamentas būtų 

priimtas Europos Parlamento rinkimų; be 

to, yra įsitikinęs, kad naujai išrinktas 

Parlamentas turėtų oficialiai patvirtinti 

naujas 2021–2027 m. laikotarpio ES 

programas; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Pakeitimas 30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. ketina užtikrinti pakankamą 

finansavimą, remdamasis Komisijos 

pasiūlymu dėl migracijos ir sienų valdymo 

(4 išlaidų kategorija) ir saugumo ir 

gynybos, įskaitant reagavimą į krizę 

(5 išlaidų kategorija); dar kartą patvirtina 

savo ilgalaikę poziciją, kad papildomi 

politiniai prioritetai turėtų būti susieti su 

papildomomis finansinėmis priemonėmis, 

siekiant nepakenkti esamoms politikos 

priemonėms ir programoms bei jų 

finansavimui pagal naująją DFP;  

18. ketina užtikrinti pakankamą 

finansavimą, remdamasis Komisijos 

pasiūlymu dėl migracijos ir sienų valdymo 

(4 išlaidų kategorija); dar kartą patvirtina 

savo ilgalaikę poziciją, kad papildomi 

politiniai prioritetai turėtų būti susieti su 

papildomomis finansinėmis priemonėmis, 

siekiant nepakenkti esamoms politikos 

priemonėms ir programoms bei jų 

finansavimui pagal naująją DFP; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Pakeitimas 31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18a. tvirtai remia tokias priemones, 

kaip pajėgumų telkimas ir dalijimasis jais, 

taip pat reguliavimo mechanizmus, kurie 

padeda įveikti daugelį gynybos sektoriaus 

struktūrinių problemų, kurios trukdo 

valstybėms narėms bendradarbiauti 

tarpusavyje ir trukdo stiprinti karinius 

pajėgumus bendros saugumo ir gynybos 

politikos (BSGP) operacijoms; mano, jog 

užuot naudojus gynybai skirtas ES 

biudžeto lėšas, Komisija turėtų sutelkti 

dėmesį į tai, kad valstybėms narėms būtų 

padedama gerokai padidinti sektoriaus 

veiksmingumą, nes jo reikmėms jau 

sunaudojama maždaug 200 mlrd. EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Pakeitimas 32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Preliminarus pranešimas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento 

pozicija siekiant susitarimo 

(2018/0166R(APP)) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  18b. labai apgailestauja, kad būsimoje 

DFP smarkiai sumažinta lėšų, skirtų 

civilinei konfliktų prevencijai ir taikos 

stiprinimui, palyginti su lėšomis, 

skiriamomis dabartiniu finansiniu 

laikotarpiu; primygtinai ragina Tarybą ir 

Komisiją persvarstyti šią poziciją ir 

patrigubinti investicijas į civilinę 

konfliktų prevenciją;  

Or. en 

 

 


