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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. primena savo poziciją, kad 2021–
2027 m. DFP klimato ir biologinės 
įvairovės aspekto integravimo tikslai turi 
apimti daugiau nei tam skirtų tikslinių 
išlaidų dalių lygius, kaip nurodyta 
tarpiniame pranešime; todėl siekia, kad 
2021 m. biologinės įvairovės išlaidų lygis 
būtų 10 proc., o klimato aspekto 
integravimo išlaidų lygis – 30 proc.; 
pakartoja savo raginimą Komisijai 
pagrindų reglamento forma nustatyti 
aiškius atrankos kriterijus naujai griežtai ir 
išsamiai metodikai, pagal kurią būtų 
apibrėžiamos ir stebimos atitinkamos su 
klimatu ir biologine įvairove susijusios 
išlaidos, laikantis principo „nepakenk“, 
taip pat prireikus taikyti atitinkamas 
taisomąsias priemones ir patikros 
mechanizmą siekiant nustatyti galimą 
žalingą ES veiksmų poveikį biologinei 
įvairovei ir klimatui, laikantis savo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
ir raginimo palaipsniui panaikinti 
tiesiogines ir netiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui;

13. primena savo poziciją, kad 2021–
2027 m. DFP klimato ir biologinės 
įvairovės aspekto integravimo tikslai turi 
apimti daugiau nei tam skirtų tikslinių 
išlaidų dalių lygius, kaip nurodyta 
tarpiniame pranešime; todėl siekia, kad 
2021 m. biologinės įvairovės išlaidų lygis 
būtų 10 proc., o klimato aspekto 
integravimo išlaidų lygis – 30 proc.; 
pakartoja savo raginimą Komisijai 
pagrindų reglamento forma nustatyti 
aiškius atrankos kriterijus naujai griežtai ir 
išsamiai metodikai, pagal kurią būtų 
apibrėžiamos ir stebimos atitinkamos su 
klimatu ir biologine įvairove susijusios 
išlaidos, laikantis principo „nepakenk“, 
taip pat prireikus taikyti atitinkamas 
taisomąsias priemones ir patikros 
mechanizmą siekiant nustatyti galimą 
žalingą ES veiksmų poveikį biologinei 
įvairovei ir klimatui, laikantis savo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. yra įsitikinęs, kad turizmui, kaip 
vienam labiausiai nuo krizės nukentėjusių 
sektorių, būtina visapusiška strategija, 
paremta konkrečiais asignavimais, kurie 
būtų skiriami pagal atskirą ES programą, 
numatytą kitoje DFP; primygtinai ragina 
ypatingą dėmesį ir paramą skirti 
smulkioms ir šeimų valdomoms įmonėms, 
ypač kaimo turizmo ir smulkiųjų 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
teikėjų, kuriems bus sunkiau laikytis 
naujųjų saugos standartų, bei salų ir 
atokiausių regionų atvejais;
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