
AM\1227373LT.docx PE690.746v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2021 A9-0046/5

Pakeitimas 5
Dimitrios Papadimoulis
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Pranešimas A9-0046/2021
Karlo Ressler
2022 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės – III skirsnis
(2020/2265(BUI))Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia esminį ES sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės Sąjungos 
investicijų politikos ir vieno iš tvaraus ir 
integracinio atsigavimo kertinių akmenų, 
vaidmenį ir atkreipia dėmesį į jos unikalią 
Europos pridėtinę vertę bei indėlį į bendrą 
darnų ES ir jos valstybių narių bei regionų 
vystymąsi; ypač pabrėžia jos potencialą 
skatinti ekonomikos augimą ir kurti 
daugiau kokybiškų darbo vietų, kurie yra 
nepaprastai svarbūs ekonomikos gaivinimo 
procese; pabrėžia jos esminį vaidmenį 
siekiant ES strateginių tikslų, pvz., 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos bei konvergencijos tarp 
valstybių narių ir jose, teisingos pertvarkos, 
kokybiško užimtumo, konkurencingos, 
socialinės, žaliosios ir žiedinės 
ekonomikos, taip pat inovacijų, ir tai, kad ji 
yra teisingos, įtraukios ir tvarios Sąjungos 
varomoji jėga;

7. pabrėžia esminį ES sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės Sąjungos 
investicijų politikos ir vieno iš tvaraus ir 
integracinio atsigavimo kertinių akmenų, 
vaidmenį ir atkreipia dėmesį į jos unikalią 
Europos pridėtinę vertę bei indėlį į bendrą 
darnų ES ir jos valstybių narių bei regionų 
vystymąsi; pabrėžia, kad COVID-19 krizė 
padidino esamą ekonominę, socialinę ir 
regioninę nelygybę tarp valstybių narių ir 
jų viduje, ir ragina į ją reaguoti ir vykdyti 
ryžtingą sanglaudos ir socialinę politiką 
siekiant tokią nelygybę pašalinti; ypač 
pabrėžia sanglaudos politikos potencialą 
skatinti ekonomikos augimą ir kurti 
daugiau kokybiškų darbo vietų, kurie yra 
nepaprastai svarbūs ekonomikos gaivinimo 
procese; pabrėžia jos esminį vaidmenį 
siekiant ES strateginių tikslų, pvz., 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos bei konvergencijos tarp 
valstybių narių ir jose, teisingos pertvarkos, 
kokybiško užimtumo, konkurencingos, 
socialinės, žaliosios ir žiedinės 
ekonomikos, taip pat inovacijų, ir tai, kad ji 
yra teisingos, įtraukios ir tvarios Sąjungos 
varomoji jėga;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. atkreipia dėmesį į labai svarbų ES 
biudžeto vaidmenį užtikrinant Europos 
žaliojo kurso, įskaitant biologinės įvairovės 
strategiją, sėkmę ir į žalos nedarymo 
principo taikymą, skatinant valstybių narių 
ekonominį ir socialinį atsigavimą po 
koronaviruso krizės paverčiant žaliuosius 
uždavinius investicijomis ir struktūrinių 
reformų galimybėmis ir sudarant 
palankesnes sąlygas sąžiningai pereiti prie 
tvaresnės, įtraukesnės ir atsparesnės 
ekonomikos; primena, kad siekiant 
įgyvendinti šią pertvarką reikia užtikrinti 
didelius struktūrinius pokyčius ir kad ne 
visos valstybės narės, regionai ir miestai 
pradeda pertvarką iš to paties taško arba jie 
neturi vienodų pajėgumų ją vykdyti; visų 
pirma pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad 
nauja augimo strategija būtų pagrįsta 
pakankamais ištekliais, įskaitant 
ekonomikos gaivinimo lėšas ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, kad Sąjunga 
galėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir kartu 
užtikrinti, jog nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje, ir ketina atidžiai stebėti 
strategijos įgyvendinimą naudojant 
2022 m. biudžeto lėšas; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia, kad investicijos į energijos 
vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką, 
tvarų ir prieinamą išmanųjį judumą bei 
modernią ir atsparią ES infrastruktūrą – tai 
pagrindiniai veiksniai siekiant atkurti 

13. atkreipia dėmesį į labai svarbų ES 
biudžeto vaidmenį užtikrinant Europos 
žaliojo kurso, įskaitant biologinės įvairovės 
strategiją, sėkmę ir į žalos nedarymo 
principo taikymą, skatinant valstybių narių 
ekonominį ir socialinį atsigavimą po 
koronaviruso krizės paverčiant žaliuosius 
uždavinius investicijomis ir galimybėmis ir 
sudarant palankesnes sąlygas sąžiningai 
pereiti prie tvarios, neutralaus anglies 
dioksido poveikio, įtraukios ir atsparios 
ekonomikos; pabrėžia ES klimato teisės 
akto, kuris yra Europos žaliojo kurso 
pagrindas, svarbą ir pakartoja savo 
poziciją, kad reikia ne vėliau kaip iki 
2030 m. bent 60 proc. sumažinti šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 
1990 m. lygiu, ir įgyvendinti 2040 m. 
tarpinį tikslą, siekiant užtikrinti, kad ES 
būtų pajėgi ne vėliau kaip iki 2050 m. 
įgyvendinti poveikio klimatui neutralumo 
tikslą; primena, kad siekiant įgyvendinti 
šią pertvarką reikia užtikrinti didelius 
struktūrinius pokyčius ir kad ne visos 
valstybės narės, regionai ir miestai pradeda 
pertvarką iš to paties taško arba jie neturi 
vienodų pajėgumų ją vykdyti; visų pirma 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad nauja 
augimo strategija būtų pagrįsta 
pakankamais ištekliais, įskaitant 
ekonomikos gaivinimo lėšas ir Teisingos 
pertvarkos mechanizmą, kad Sąjunga 
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konkurencingumą, padėti pasiekti ES 
klimato srities tikslus ir sustiprinti ES 
strateginį savarankiškumą, taip pat skatinti 
tvarias pramonės šakas; be to, pripažįsta 
pagrindinį Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP) vaidmenį sujungiant 
Sąjungą ir visus jos regionus, įskaitant 
atokiausius, salų ir retai apgyvendintus 
regionus, transporto, skaitmeniniame ir 
energetikos sektoriuose;

galėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir kartu 
užtikrinti, jog nė vienas nebūtų paliktas 
nuošalyje, ir ketina atidžiai stebėti 
strategijos įgyvendinimą naudojant 
2022 m. biudžeto lėšas; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia, kad investicijos į energijos 
vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką, 
tvarų ir prieinamą išmanųjį judumą bei 
modernią ir atsparią ES infrastruktūrą – tai 
pagrindiniai veiksniai siekiant atkurti 
konkurencingumą, padėti pasiekti ES 
klimato srities tikslus ir sustiprinti ES 
strateginį savarankiškumą, taip pat skatinti 
tvarias pramonės šakas; be to, pripažįsta 
pagrindinį Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP) vaidmenį sujungiant 
Sąjungą ir visus jos regionus, įskaitant 
atokiausius, salų ir retai apgyvendintus 
regionus, transporto, skaitmeniniame ir 
energetikos sektoriuose;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir 
ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai 
spręsti struktūrines demografines 
problemas ir mažinti protų nutekėjimą 
kaimo, salų, atokiose ir mažiau 
išsivysčiusiuose ES regionuose ir 
vietovėse; pabrėžia, kad reikia skirti 
finansinių išteklių siekiant atgaivinti 
regionus, kuriuose mažėja gyventojų, 
investuojant į socialinę ir demografinę 
politiką, kurią vykdant remiamos šeimos, 
ir teikti senėjančiai Europos visuomenei 
tinkamą paramą, pvz., sudarant galimybes 
naudotis sveikatos priežiūros, judumo ir 
viešosiomis paslaugomis; pabrėžia, kad 
reikia sukurti tinkamas struktūras, kad būtų 
galima tirti tendencijas ir siūlyti priemones 
siekiant tinkamai atsižvelgti į 
demografinius pokyčius, pavyzdžiui, 
ateityje į struktūrinių fondų lėšų skyrimo 
metodiką įtraukiant specialius kriterijus;

22. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir 
ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai 
spręsti struktūrines demografines 
problemas ir mažinti protų nutekėjimą 
kaimo, salų, atokiose ir mažiau 
išsivysčiusiuose ES regionuose ir 
vietovėse; pabrėžia, kad reikia skirti 
finansinių išteklių siekiant atgaivinti 
regionus, kuriuose mažėja gyventojų, 
investuojant į socialinę ir demografinę 
politiką, ir teikti senėjančiai Europos 
visuomenei tinkamą paramą, pvz., sudarant 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros, 
judumo ir viešosiomis paslaugomis; 
pabrėžia, kad reikia sukurti tinkamas 
struktūras, kad būtų galima tirti tendencijas 
ir siūlyti priemones siekiant tinkamai 
atsižvelgti į demografinius pokyčius, 
pavyzdžiui, ateityje į struktūrinių fondų 
lėšų skyrimo metodiką įtraukiant specialius 
kriterijus;

Or. en
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

23. pabrėžia, kad moterys 
neproporcingai kenčia nuo COVID-19 
pandemijos sukeltų pasekmių; pabrėžia, 
kad svarbu, kad biudžetas būtų sudaromas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, siekiant 
užtikrinti, kad viešosios išlaidos būtų 
vienodai naudingos moterims ir vyrams; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, 
glaudžiai bendradarbiaujant su Parlamentu, 
kuo greičiau pradėti taikyti veiksmingą, 
skaidrią ir išsamią metodiką atitinkamoms 
su lyčių lygybe susijusioms išlaidoms 
įvertinti, kaip nustatyta Tarpinstituciniame 
susitarime, kad būtų galima pasiekti 
apčiuopiamų rezultatų rengiant 2022 m. 
biudžetą ir metodikos taikymą išplėsti, kad 
ji apimtų visas DFP programas; taip pat 
ragina sparčiai įgyvendinti ES lyčių 
lygybės strategiją; atkreipia dėmesį į 
susirūpinimą keliančią ir didėjančią 
priešišką reakciją į lyčių lygybę ir moterų 
teises ir visų ES priemonių sutelkimo 
svarbą taisant šią padėtį; ragina skirti 
papildomų išteklių siekiant remti 
seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių apsaugą, skatinimą ir galimybę 
naudotis jomis visiems, taip pat siekiant 
remti žmogaus teisių gynėjas moteris;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
COVID-19 pandemijos ir jos ekonominių 
bei socialinių pasekmių neproporcingai 
nukentėjo moterys ir pažeidžiamos bei 
marginalizuotos grupės, nes joms 
priklauso dauguma priežiūros sektoriaus 
ir sektorių, kuriuos ypač paveikė nedarbas 
ir izoliavimas, darbuotojų, be to, jos taip 
pat yra itin padidėjusio smurto šeimoje ir 
smurto dėl lyties aukos; primena, kad 
vyrų ir moterų užimtumo, darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumai išlieka 
labai dideli; pabrėžia, kad metinis ES 
biudžetas turėtų padėti šalinti šią 
nelygybę; pabrėžia, kad svarbu, kad 
biudžetas būtų sudaromas atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, siekiant užtikrinti, kad 
viešosios išlaidos būtų vienodai naudingos 
moterims ir vyrams; atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją, glaudžiai 
bendradarbiaujant su Parlamentu, kuo 
greičiau pradėti taikyti veiksmingą, 
skaidrią ir išsamią metodiką atitinkamoms 
su lyčių lygybe susijusioms išlaidoms 
įvertinti, kaip nustatyta Tarpinstituciniame 
susitarime, kad būtų galima pasiekti 
apčiuopiamų rezultatų rengiant 2022 m. 
biudžetą ir metodikos taikymą išplėsti, kad 
ji apimtų visas DFP programas; ragina 
atlikti ankstesnio biudžeto laikotarpio 
vertinimą atsižvelgiant į lyčių aspektą; 
taip pat ragina sparčiai įgyvendinti ES 
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lyčių lygybės strategiją; atkreipia dėmesį į 
susirūpinimą keliančią ir didėjančią 
priešišką reakciją į lyčių lygybę ir moterų 
teises ir visų ES priemonių sutelkimo 
svarbą taisant šią padėtį; ragina skirti 
papildomų išteklių siekiant remti 
seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių apsaugą, skatinimą ir galimybę 
naudotis jomis visiems, taip pat siekiant 
remti žmogaus teisių gynėjas moteris;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
27 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

27. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje migracijos, prieglobsčio ir 
integracijos politikai įgyvendinti numatytos 
didesnės lėšos nei ankstesniais metais; 
tikisi, kad prieglobstis ir migracija išliks 
svarbūs ES darbotvarkės klausimai; 
pabrėžia, kad, kol nebus įvykdyta išsami 
bendros Europos prieglobsčio sistemos 
reforma, solidarumo priemonės, kaip antai, 
perkėlimo Europos Sąjungoje programos, 
perkėlimas į Europos Sąjungą arba 
humanitarinis priėmimas, išlieka itin 
svarbūs; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
valstybėms narėms ir toliau reikės 
finansinės paramos priimant, registruojant 
ir tikrinant prieglobsčio prašymus, taip pat 
grąžinant asmenis ir perkeliant asmenis 
Europos Sąjungoje; ragina daugiau lėšų 
skirti koordinavimui su tranzito šalimis ir 
neteisėtos migracijos kilmės šalimis, 
siekiant kontroliuoti ir sustabdyti prekybą 
žmonėmis ir neteisėtą žmonių gabenimą; 
yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
Viduržemio jūroje ir toliau žūsta žmonės, ir 
mano, kad paieška ir gelbėjimas – tai 
veiksmai, už kuriuos atsakomybė negali 
būti palikta tik nevalstybiniams 
subjektams; priduria, kad ES 
nepriklausančioms trečiosioms šalims prie 
Sąjungos išorės sienų, susiduriančioms su 
migracijos srautais į ES, taip pat toliau 

27. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje migracijos, prieglobsčio ir 
integracijos politikai įgyvendinti numatytos 
didesnės lėšos nei ankstesniais metais; 
tikisi, kad prieglobstis ir migracija išliks 
svarbūs ES darbotvarkės klausimai; 
pabrėžia, kad, kol nebus įvykdyta išsami 
bendros Europos prieglobsčio sistemos 
reforma, solidarumo priemonės, kaip antai, 
perkėlimo Europos Sąjungoje programos, 
perkėlimas į Europos Sąjungą arba 
humanitarinis priėmimas, išlieka itin 
svarbūs; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
valstybėms narėms ir toliau reikės 
finansinės paramos priimant, registruojant 
ir tikrinant prieglobsčio prašymus, taip pat 
grąžinant asmenis ir perkeliant asmenis 
Europos Sąjungoje; ragina daugiau lėšų 
skirti koordinavimui su tranzito šalimis ir 
neteisėtos migracijos kilmės šalimis, 
siekiant kontroliuoti ir sustabdyti prekybą 
žmonėmis ir neteisėtą žmonių gabenimą; 
yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
Viduržemio jūroje ir toliau žūsta žmonės, ir 
mano, kad paieška ir gelbėjimas – tai 
veiksmai, už kuriuos atsakomybė negali 
būti palikta tik nevalstybiniams 
subjektams; priduria, kad ES 
nepriklausančioms trečiosioms šalims prie 
Sąjungos išorės sienų, susiduriančioms su 
migracijos srautais į ES, taip pat toliau 
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reikės finansinės paramos; atkreipia 
dėmesį į svarbų Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos pajėgų (FRONTEX) 
vaidmenį šioje srityje ir neseniai 
padidintus agentūros įgaliojimus ir ragina 
skirti tinkamą finansavimą FRONTEX, 
kad ji galėtų vykdyti veiklą visose jai pagal 
naujus įgaliojimus numatytos 
atsakomybės srityse; primygtinai pabrėžia, 
kad veiksmingas išorės sienų valdymas turi 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę ir visų 
pirma turi būti gerbiama teisė į prieglobstį 
ir negrąžinimo principas, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad neseniai pareikšti 
įtarimai dėl galimo dalyvavimo priverstinio 
grąžinimo operacijose; todėl primena, kad 
reikia įdarbinti pagrindinių teisių 
pareigūnus, kaip numatyta Reglamento 
(ES) 2019/1896 110 straipsnyje, siekiant 
prisidėti prie pagrindinių teisių skatinimo 
vykdant Europos integruotą sienų valdymą; 
pabrėžia, kad didesni biudžeto asignavimai 
FRONTEX turi būti skiriami kartu 
atitinkamai didinant šios agentūros 
atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso 
nuo jos pareigos laikytis Sąjungos teisės;

reikės finansinės paramos; primygtinai 
pabrėžia, kad veiksmingas išorės sienų 
valdymas turi atitikti Sąjungos ir 
tarptautinę teisę ir visų pirma turi būti 
gerbiama teisė į prieglobstį ir negrąžinimo 
principas, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad 
neseniai pareikšti įtarimai dėl galimo 
dalyvavimo priverstinio grąžinimo 
operacijose; todėl primena, kad reikia 
įdarbinti pagrindinių teisių pareigūnus, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1896 
110 straipsnyje, siekiant prisidėti prie 
pagrindinių teisių skatinimo vykdant 
Europos integruotą sienų valdymą; 
pabrėžia, kad didesni biudžeto asignavimai 
FRONTEX turi būti skiriami kartu 
atitinkamai didinant šios agentūros 
atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso 
nuo jos pareigos laikytis Sąjungos teisės;

Or. en



AM\1227373LT.docx PE690.746v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2021 A9-0046/10

Pakeitimas 10
Manuel Bompard
The Left frakcijos vardu

Pranešimas A9-0046/2021
Karlo Ressler
2022 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms 
agentūroms, veikiančioms saugumo, 
teisingumo, teisėsaugos, pagrindinių teisių, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų valdymo 
srityse, reikia užtikrinti atitinkamą 
finansavimą, personalą ir mokymus, kad 
jos galėtų vykdyti išaugusias jų 
atsakomybei tenkančias užduotis, taip pat 
atkreipia dėmesį į šių agentūrų 
bendradarbiavimo svarbą, technologinių 
inovacijų ir prisitaikymo būtinybę ir 
nepaprastai svarbų jų vaidmenį stiprinant 
valstybių narių bendradarbiavimą ir 
koordinavimą; pabrėžia didelės apimties IT 
sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje tinkamo įdiegimo ir operacijų 
valdymo svarbą; 

28. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms 
agentūroms, veikiančioms saugumo, 
teisingumo, teisėsaugos, pagrindinių teisių, 
prieglobsčio ir migracijos srityse, reikia 
užtikrinti atitinkamą finansavimą, 
personalą ir mokymus, kad jos galėtų 
vykdyti išaugusias jų atsakomybei 
tenkančias užduotis, taip pat atkreipia 
dėmesį į šių agentūrų bendradarbiavimo 
svarbą, technologinių inovacijų ir 
prisitaikymo būtinybę ir nepaprastai svarbų 
jų vaidmenį stiprinant valstybių narių 
bendradarbiavimą ir koordinavimą; 
pabrėžia didelės apimties IT sistemų 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje 
tinkamo įdiegimo ir operacijų valdymo 
svarbą; 

Or. en
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Pakeitimas 11
Manuel Bompard
The Left frakcijos vardu

Pranešimas A9-0046/2021
Karlo Ressler
2022 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
29 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

29. tvirtai remia ES pastangas kovoti su 
didėjančiomis grėsmėmis saugumui, pvz., 
terorizmu, radikalėjimu ir smurtiniu 
ekstremizmu, neteisėtu žmonių gabenimu, 
prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, 
kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis 
grėsmėmis Europoje ir kaimyninėse šalyse, 
iš trečiųjų šalių valdomomis 
dezinformacijos kampanijomis prieš 
demokratines Europos šalis, taip pat geriau 
koordinuoti tokias programas ES 
lygmeniu; primena, kad neseniai surengti 
teroristiniai išpuoliai rodo, kad, siekiant 
sustiprinti Sąjungos vidaus saugumą, 
būtina pagerinti informacinių sistemų 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje sąveiką; 
pažymi, kad dėl pandemijos kilo naujų su 
nusikalstamumu susijusių problemų; todėl 
palankiai vertina 2020 m. liepos 24 d. 
Komisijos pristatytą Saugumo sąjungos 
strategiją ir ragina tinkamai finansuoti 
šioje strategijoje pateiktus veiksmų 
planus;

29. tvirtai remia ES pastangas kovoti su 
didėjančiomis grėsmėmis saugumui, pvz., 
terorizmu, radikalėjimu ir smurtiniu 
ekstremizmu, neteisėtu žmonių gabenimu, 
prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, 
kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis 
grėsmėmis Europoje ir kaimyninėse šalyse, 
iš trečiųjų šalių valdomomis 
dezinformacijos kampanijomis prieš 
demokratines Europos šalis, taip pat geriau 
koordinuoti tokias programas ES 
lygmeniu; primena, kad neseniai surengti 
teroristiniai išpuoliai rodo, kad, siekiant 
sustiprinti Sąjungos vidaus saugumą, 
būtina pagerinti informacinių sistemų 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje sąveiką; 
pažymi, kad dėl pandemijos kilo naujų su 
nusikalstamumu susijusių problemų; 

Or. en
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Pakeitimas 12
Manuel Bompard
The Left frakcijos vardu

Pranešimas A9-0046/2021
Karlo Ressler
2022 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
tinkamą ir valstybių narių, ir per Europos 
gynybos fondą teikiamą finansinę 
paramą, kad būtų galima laipsniškai 
formuoti ES bendrą gynybos politiką ir 
padidinti ES saugumą ir strateginį 
savarankiškumą; be to, pabrėžia, kad 
reikia didinti Europos gynybos pramonės 
konkurencingumą ir inovacijas, nes tai 
gali padėti skatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia didinti dislokavimo galimybes ir 
operacinį veiksmingumą dedant daugiau 
pastangų ir bendrai plėtojant karinius ir 
civilinius pajėgumus;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 13
Marc Botenga
The Left frakcijos vardu

Pranešimas A9-0046/2021
Karlo Ressler
Guidelines for the 2022 budget – Section III
2020/2265(BUI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
40 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

40. atkreipia dėmesį į teisiškai 
privalomą veiksmų gairių dėl naujų 
nuosavų išteklių nustatymo pagal dabartinę 
DFP pobūdį, kuris yra įtvirtintas 
Tarpinstituciniame susitarime, ir dar kartą 
patvirtina savo tvirtą pritarimą šiam 
procesui; pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos 
biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį šių 
veiksmų gairių etapus; ragina, visų pirma, 
Tarybą nedelsiant, kai tik Komisija 
pateiks, pradėti svarstyti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 
naujų nuosavų išteklių, grindžiamų 
anglies dioksido pasienio koregavimo 
mechanizmu, skaitmeniniu mokesčiu ir 
ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ES ATLPS), siekiant iki 2022 m. 
liepos 1 d. priimti sprendimą; be to, tikisi, 
kad diskusijos dėl finansinių sandorių 
mokesčio vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą bus sėkmingai užbaigtos 
iki 2022 m. pabaigos, ir tai suteiks 
galimybę Komisijai pateikti pasiūlymą dėl 
naujų nuosavų išteklių; todėl pažymi, jog 
reikia užtikrinti sklandų įgyvendinimą, kad 
nauji nuosavi ištekliai padengtų bent jau 
išlaidas, susijusias su Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
pagrindinės sumos grąžinimu ir 
palūkanomis;

40. atkreipia dėmesį į teisiškai 
privalomą veiksmų gairių dėl naujų 
nuosavų išteklių nustatymo pagal dabartinę 
DFP pobūdį, kuris yra įtvirtintas 
Tarpinstituciniame susitarime, ir dar kartą 
patvirtina savo tvirtą pritarimą šiam 
procesui; pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos 
biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį šių 
veiksmų gairių etapus; ragina Sąjungą 
savo nuosavus išteklius finansuoti 
mokesčiais, taikomais didelėms 
tarptautinėms įmonėms ir turtingiausiems 
asmenims, ir teikti pirmenybę dideliems 
turto mokesčiams, pvz., nustatyti 
veiksmingą minimalų 25 proc. pelno 
mokesčio tarifą, taikant didesnius tarifus 
pelningiausioms tarptautinėms įmonėms, 
ypač finansų sektoriaus įmonėms, kurios 
gavo naudos iš trumpalaikių ir 
spekuliacinių sandorių; be to, tikisi, kad 
diskusijos dėl skaitmeninio mokesčio ir 
finansinių sandorių mokesčio vykdant 
tvirtesnį bendradarbiavimą bus sėkmingai 
užbaigtos iki 2022 m. pabaigos, ir tai 
suteiks galimybę Komisijai pateikti 
pasiūlymą dėl naujų nuosavų išteklių; todėl 
pažymi, jog reikia užtikrinti sklandų 
įgyvendinimą, kad nauji nuosavi ištekliai 
padengtų bent jau išlaidas, susijusias su 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės pagrindinės sumos grąžinimu ir 
palūkanomis;
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