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Pakeitimas 23
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. 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 
preliminariame pranešime; todėl siekia, 
kad 2021 m. biologinės įvairovės išlaidų 
lygis būtų bent 10 proc., o klimato aspekto 
integravimo išlaidų lygis – bent 30 proc.; 
pakartoja savo prašymą parengti lyčių 
aspekto integravimo koncepciją, kuri 
apimtų su lytimi susijusią informaciją apie 
tikslus, indėlius, išdirbius, rezultatus, 
įskaitant lyčių lygybės finansavimo 
įsipareigojimus ir lyčių lygybės išlaidų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodiką;

6. 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 
preliminariame pranešime; todėl siekia, 
kad 2021 m. biologinės įvairovės išlaidų 
lygis būtų 10 proc., o klimato aspekto 
integravimo išlaidų lygis – 30 proc.; 
pakartoja savo prašymą parengti lyčių 
aspekto integravimo koncepciją, kuri 
apimtų su lytimi susijusią informaciją apie 
tikslus, indėlius, išdirbius, rezultatus, 
įskaitant lyčių lygybės finansavimo 
įsipareigojimus ir lyčių lygybės išlaidų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo metodiką;
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Pakeitimas 24
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pakartoja savo raginimą Komisijai 
pagrindų reglamentuose nustatyti aiškius 
atrankos kriterijus naujai griežtai ir 
išsamiai su klimatu ir biologine įvairove 
susijusių išlaidų metodikai, kuriais būtų 
užtikrinama, kad prisidedant prie tų 
išlaidų tikslų būtų atsižvelgiama tik į tuos 
projektus, kurie atitinka pagal 
Reglamentą (ES) 2020/852 parengtus 
atitinkamus techninės analizės kriterijus, 
kartu prireikus su atitinkamomis 
taisomosiomis priemonėmis, ir į 
visapusišką Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnyje nurodyto principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“ įgyvendinimą, siekiant 
užtikrinti, kad Sąjunga įvykdytų visus 
savo įsipareigojimus pagal Paryžiaus 
susitarimą ir raginimą palaipsniui 
panaikinti netiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui ir uždrausti tiesiogines 
subsidijas iškastiniam kurui visame 
Sąjungos biudžete;

Išbraukta.
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Pakeitimas 25
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pakartoja savo raginimą Komisijai 
pagrindų reglamentuose nustatyti aiškius 
atrankos kriterijus naujai griežtai ir 
išsamiai su klimatu ir biologine įvairove 
susijusių išlaidų metodikai, kuriais būtų 
užtikrinama, kad prisidedant prie tų 
išlaidų tikslų būtų atsižvelgiama tik į tuos 
projektus, kurie atitinka pagal 
Reglamentą (ES) 2020/852 parengtus 
atitinkamus techninės analizės kriterijus, 
kartu prireikus su atitinkamomis 
taisomosiomis priemonėmis, ir į 
visapusišką Reglamento (ES) 2020/852 17 
straipsnyje nurodyto principo „nedaryti 
reikšmingos žalos“ įgyvendinimą, siekiant 
užtikrinti, kad Sąjunga įvykdytų visus savo 
įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą 
ir raginimą palaipsniui panaikinti 
netiesiogines subsidijas iškastiniam kurui 
ir uždrausti tiesiogines subsidijas 
iškastiniam kurui visame Sąjungos 
biudžete;

7. pakartoja savo raginimą Komisijai 
nustatyti aiškius atrankos kriterijus naujai 
griežtai ir išsamiai su klimatu ir biologine 
įvairove susijusių išlaidų metodikai 
parengiant sistemą, pagal kurią būtų 
numatyta įgyvendinti principą „nedaryti 
reikšmingos žalos“, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjunga įvykdytų savo įsipareigojimus 
pagal Paryžiaus susitarimą;
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Pakeitimas 26
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. pabrėžia itin svarbų Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės vaidmenį 
skatinant kurti didelio našumo 
transeuropinį tinklą ir valstybių narių tinklų 
jungtis, visų pirma tų valstybių narių, 
kurios remia tvarų ir tarpvalstybinį judumą, 
taip pat perėjimą prie kitų transporto rūšių, 
siekiant iki 2030 m. 60 proc. sumažinti 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį, remiant energetikos ir 
transporto projektus, vykdomus pereinant 
prie neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos, kurioje užtikrinamas tiekimo 
saugumas, ypač atsižvelgiant į ypatingą 
Europos salų ir periferinių regionų padėtį, 
ir pabrėžiant, kad reikia pereiti prie 
skaitmeninių technologijų, be kita ko, kelti 
Sąjungos darbuotojų kvalifikaciją ir juos 
perkvalifikuoti; todėl siūlo gerokai 
padidinti asignavimus;

20. pabrėžia itin svarbų Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės vaidmenį 
skatinant kurti didelio našumo 
transeuropinį tinklą ir valstybių narių tinklų 
jungtis, visų pirma tų valstybių narių, 
kurios remia tvarų ir tarpvalstybinį judumą, 
taip pat perėjimą prie kitų transporto rūšių, 
remiant energetikos ir transporto projektus, 
vykdomus pereinant prie neutralaus 
poveikio klimatui ekonomikos, kurioje 
užtikrinamas tiekimo saugumas, ypač 
atsižvelgiant į ypatingą Europos salų ir 
periferinių regionų padėtį, ir pabrėžiant, 
kad reikia pereiti prie skaitmeninių 
technologijų, be kita ko, kelti Sąjungos 
darbuotojų kvalifikaciją ir juos 
perkvalifikuoti; todėl siūlo gerokai 
padidinti asignavimus;
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Pakeitimas 27
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. pabrėžia, kad reikia skubiai skirti 
papildomų išteklių programai „ES – 
sveikatos labui“, kuria visų pirma 
padedama tenkinti didelius struktūrinius 
poreikius, nustatytus per COVID-19 krizę, 
numatyti pagrindines veiksmų sritis, pvz., 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
gerinimas ir nelygybės sveikatos priežiūros 
srityje mažinimas, vaistų ir kitų su krize 
susijusių gaminių prieinamumas ir 
įperkamumas, siekiant užtikrinti, kad būtų 
nuolat ir laiku teikiamos prieinamos ir 
saugios lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
bei teisių paslaugos ir, be kita ko, 
stiprinama Sąjungos kova su vėžiu;

28. pabrėžia, kad reikia skubiai skirti 
papildomų išteklių programai „ES – 
sveikatos labui“, kuria visų pirma 
padedama tenkinti didelius struktūrinius 
poreikius, nustatytus per COVID-19 krizę, 
numatyti pagrindines veiksmų sritis, pvz., 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
gerinimas ir nelygybės sveikatos priežiūros 
srityje mažinimas, vaistų ir kitų su krize 
susijusių gaminių prieinamumas ir 
įperkamumas, siekiant užtikrinti, kad, be 
kita ko, būtų stiprinama Sąjungos kova su 
vėžiu;
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Pakeitimas 28
Karlo Ressler
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(2020/1998(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
58 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

58. pabrėžia Sąjungos bendros 
saugumo ir gynybos politikos laipsniško 
formavimo svarbą; pabrėžia Europos 
tvirtesnio bendradarbiavimo gynybos 
klausimais svarbą, nes dėl jo Europa ir jos 
piliečiai ne tik tampa saugesni, bet ir 
sumažėja išlaidos; ragina skirti daugiau 
lėšų Europos gynybos fondui siekiant 
visapusiškai skatinti novatorišką ir 
konkurencingą gynybos pramoninę bazę, 
kuri padėtų didinti labai reikalingą 
Sąjungos strateginį savarankiškumą;

58. pabrėžia Sąjungos bendros 
saugumo ir gynybos politikos laipsniško 
formavimo svarbą; pabrėžia Europos 
bendradarbiavimo gynybos klausimais 
stiprinimo svarbą, nes dėl jo Europa ir jos 
piliečiai ne tik tampa saugesni, bet ir 
sumažėja išlaidos; ragina skirti daugiau 
lėšų Europos gynybos fondui siekiant 
visapusiškai skatinti novatorišką ir 
konkurencingą gynybos pramoninę bazę, 
kuri padėtų didinti labai reikalingą 
Sąjungos strateginį savarankiškumą;

Or. en


