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Pakeitimas 1
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti 
deramos atsižvelgiant į Paryžiaus 
susitarimą ir žaliojo kurso tikslus, visų 
pirma į tikslą iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, ir kartu būtų galima 
paremti labiausiai nukentėjusias valstybes 
nares; ragina Komisiją įvertinti 2021 m. 
Sąjungos biudžetą atsižvelgiant į šios 
pastraipos nuostatas ir, jei jų nepaisoma, 
atlikti atitinkamus pataisymus;

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Europos Sąjungos gyventojų lūkesčius po 
COVID-19 Europoje, užtikrinant 
socialiniu požiūriu tvarų ir teisingą 
atsigavimą, visapusiškai suderintą su 
Paryžiaus susitarimo tikslu apriboti 
pasaulinės temperatūros kilimą iki 1,5°C, 
palyginti su ikipramoninio laikotarpio 
lygiu, ir žaliojo kurso tikslais, visų pirma 
pagal kuriuos siekiama ne vėliau kaip iki 
2040 m. neutralizuoti poveikį klimatui ir 
užtikrinti socialiai teisingą pertvarką, ir 
kartu būtų galima paremti labiausiai 
nukentėjusias valstybes nares; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus;

Or. en

Pakeitimas 2
Monika Beňová

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
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atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir 
žaliojo kurso tikslus, visų pirma į tikslą iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, ir 
kartu būtų galima paremti labiausiai 
nukentėjusias valstybes nares; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus;

atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą bei gerinti visuomenės 
sveikatą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir 
žaliojo kurso tikslus, visų pirma į tikslą ne 
vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui, ir kartu būtų galima 
paremti labiausiai nukentėjusias valstybes 
nares; ragina Komisiją įvertinti 2021 m. 
Sąjungos biudžetą atsižvelgiant į šios 
pastraipos nuostatas ir, jei jų nepaisoma, 
atlikti atitinkamus pataisymus;

Or. en

Pakeitimas 3
Petros Kokkalis 

Nuomonės projektas
 1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir 
žaliojo kurso tikslus, visų pirma į tikslą iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, ir 
kartu būtų galima paremti labiausiai 
nukentėjusias valstybes nares; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus;

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal perorientuotą 
ir labai plataus užmojo 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą, 
siekiant apriboti temperatūros kilimą iki 
1,5 °C, ir suderintos su žaliojo kurso 
tikslais, visų pirma į tikslu ne vėliau kaip 
iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, 
ir kartu būtų galima paremti labiausiai 
nukentėjusias valstybes nares; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus; 
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Or. en

Pakeitimas 4
Alexandr Vondra

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir 
žaliojo kurso tikslus, visų pirma į tikslą iki 
2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui, ir 
kartu būtų galima paremti labiausiai 
nukentėjusias valstybes nares; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus;

1. primena, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžetas yra pirmasis pagal 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą (DFP) 
rengiamas biudžetas; pabrėžia, kad sumos, 
numatytos 2021 m. biudžete, turėtų būti 
atitinkamos, kad būtų galima pateisinti 
Sąjungos piliečių lūkesčius po COVID-19 
Europoje ir skatinti tvirtą ekonomikos 
atsigavimą, taip pat jos turėtų būti deramos 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir kartu 
turėtų būti remiamos labiausiai 
nukentėjusios valstybės narės; ragina 
Komisiją įvertinti 2021 m. Sąjungos 
biudžetą atsižvelgiant į šios pastraipos 
nuostatas ir, jei jų nepaisoma, atlikti 
atitinkamus pataisymus;

Or. en

Pakeitimas 5
João Ferreira

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. laikosi nuomonės, kad reikia 
didinti ES biudžetą, labiau susitelkiant į jo 
perskirstymo funkciją, remiant 
veiksmingą ekonominę ir socialinę 
valstybių narių tarpusavio konvergenciją, 
vykdomą naudojant struktūrinį ir 
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investicijų finansavimą, taip pat remiant 
gamybos sektorius ir užimtumą 
užtikrinant teises, kad būtų užtikrinta 
Sąjungos socialinė ir ekonominė 
sanglauda;

Or. pt

Pakeitimas 6
Monika Beňová

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma;

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma; primena, 
kad Mokumo palaikymo priemonė – tai 
viena iš daugelio priemonių, naudojamų 
ekonomikos gaivinimo procese; pabrėžia, 
kad visais ekonomikos gaivinimo planui 
skirtais ištekliais turėtų būti prisidedama 
prie žaliosios pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 7
Esther de Lange

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 

2. palankiai vertina Mokumo 
palaikymo priemonę siekiant didinti 
vienodas sąlygas bendrojoje rinkoje ir 
nuostatą, kad finansinės paramos gavėjai 
bus skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą, laikantis 
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nuostata turėtų būti privaloma; žaliojo kurso tikslų; mano, kad ši nuostata 
turėtų būti privaloma ir susieta su aiškiais 
ir skaidriais tikslais klimato srityje;

Or. en

Pakeitimas 8
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma;

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma ir apimti 
prievolę „nepakenkti“;

Or. en

Pakeitimas 9
Alexandr Vondra

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą; mano, kad ši 
nuostata turėtų būti privaloma;

2. palankiai vertina pagal Mokumo 
palaikymo priemonę numatytą nuostatą, 
kad finansinės paramos gavėjai bus 
skatinami įgyvendinti perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos planą;

Or. en

Pakeitimas 10
João Ferreira
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dabar skausmingai 
matomas ES teisėje nustatytų politikos 
priemonių ir mechanizmų, pagal kuriuos 
reikia mažinti valstybės socialinei 
funkcijai skirtas lėšas, sumažinti viešąsias 
investicijas, liberalizuoti ir privatizuoti 
strateginius sektorius – tai lėmė 
silpniausios ekonomikos šalių gamybos 
sistemos susilpnėjimą – poveikis; mano, 
kad dabar visiems aišku, kad dėl šių 
politikos priemonių valstybės narės, 
susidūrusios su bet kokios krizės 
padariniais, yra mažiau pasirengusios ir 
apsaugotos ir patiria didelių sunkumų 
vykdydamos labai reikalingą ekologinę 
pertvarką;

Or. pt

Pakeitimas 11
João Ferreira

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina gerokai padidinti 
asignavimus pagal ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos išlaidų 
kategorijas, kad būtų visapusiškai 
laikomasi perskirstymo principo; taip pat 
tvirtina, kad tai yra vienintelis būdas 
Sąjungai siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės turėtų reikiamų išteklių, kad galėtų 
investuoti į ekologinę pertvarką;

Or. pt
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Pakeitimas 12
Alexandr Vondra

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, 
kad reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas 
pagrindas šiai metodikai atnaujinti;

3. pabrėžia, kad reikėtų dėti visas 
pastangas siekiant užtikrinti, kad kuo 
greičiau būtų pasiekti bendri klimato ir 
biologinės įvairovės aspekto integravimo 
tikslai; primena Parlamento poziciją, 
kurioje raginama 10 proc. Sąjungos 
biudžeto skirti biologinės įvairovės 
išlaidoms; pažymi, kad su klimatu ir 
biologine įvairove susijusios išlaidos turi 
būti stebimos taikant patikimesnę, 
skaidresnę ir išsamesnę metodiką; 

Or. en

Pakeitimas 13
Monika Beňová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms, ir 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto poziciją, kurioje 
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patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas pagrindas 
šiai metodikai atnaujinti;

raginama skirti 40 proc. Sąjungos 
biudžeto su klimatu susijusioms 
išlaidoms; pažymi, kad su klimatu ir 
biologine įvairove susijusios išlaidos turi 
būti stebimos taikant patikimesnę, 
skaidresnę ir išsamesnę metodiką; mano, 
kad Taksonomijos reglamente numatytas 
tinkamas pagrindas šiai metodikai 
atnaujinti;

Or. en

Pakeitimas 14
Esther de Lange

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas 
pagrindas šiai metodikai atnaujinti;

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 15
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas pagrindas 
šiai metodikai atnaujinti;

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; ragina 
didinti Sąjungos ir tarptautinės 
bendruomenės finansavimą, skirtą kovai 
su klimato kaita, siekiant apsaugoti ir 
atkurti natūralias ekosistemas, užtikrinant 
abipusę biologinės įvairovės ir siekio 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti 
prie jos naudą; pabrėžia, kad reikėtų dėti 
visas pastangas siekiant užtikrinti, kad kuo 
greičiau būtų pasiekti bendri klimato ir 
biologinės įvairovės aspekto integravimo 
tikslai; mano, kad 50 proc. Sąjungos 
biudžeto lėšų turėtų būti skirta klimato ir 
biologinės įvairovės išlaidoms; 
atsižvelgdamas į tai, primena Parlamento 
poziciją, kurioje raginama 10 proc. 
Sąjungos biudžeto skirti biologinės 
įvairovės išlaidoms; pažymi, kad su 
klimatu ir biologine įvairove susijusios 
išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką, pagrįstą konservatyvumo 
principu, įskaitant tai, kad išlaidos, dėl 
kurių daromas neigiamas poveikis 
klimatui ir biologinei įvairovei, būtų 
išskaičiuojamos iš visų asignavimų; mano, 
kad Taksonomijos reglamente numatytas 
tinkamas pagrindas šiai metodikai 
atnaujinti; šiuo požiūriu mano, kad būtina 
sustiprinti sistemą pradedant taikyti 
„rudąją“ taksonomiją investicijoms, 
kuriomis daromas neigiamas poveikis 
klimatui ir biologinei įvairovei, ir išplėsti 
ją aprėpiant visus finansinius produktus;

Or. en

Pakeitimas 16
Martin Hojsík

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas pagrindas 
šiai metodikai atnaujinti;

3. mano, kad Sąjunga pirmavimo 
pasaulio klimato kaitos srityje turėtų siekti 
ir sudarydama savo biudžetą; pabrėžia, kad 
reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
užtikrinti, kad kuo greičiau būtų pasiekti 
bendri klimato ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimo tikslai; primena 
Parlamento poziciją, kurioje raginama bent 
10 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
biologinės įvairovės išlaidoms; pažymi, 
kad su klimatu ir biologine įvairove 
susijusios išlaidos turi būti stebimos taikant 
patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; mano, kad Taksonomijos 
reglamente numatytas tinkamas pagrindas 
šiai metodikai atnaujinti;

Or. en

Pakeitimas 17
Nuno Melo

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad būtina paspartinti 
investicijas į žaliąją pertvarką ir sukurti 
sąlygas, kad Europa galėtų ilguoju 
laikotarpiu augti, o Europos ekonomika 
būtų atspari būsimiems sukrėtimams;

Or. en

Pakeitimas 18
Petros Kokkalis 

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia būtinybę 2021 m. 
Sąjungos biudžete užtikrinti pakankamai 
išteklių, kad būtų pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslai;

Or. en

Pakeitimas 19
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra ypač susirūpinęs dėl to, kad, 
kaip pabrėžė Europos Audito Rūmai, 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
indėlis į klimato ir biologinės įvairovės 
išlaidas buvo labai pervertintas; atkreipia 
dėmesį į Europos Audito Rūmų 
specialiosios ataskaitos Nr. 13/2020 
išvadas, kad 2014–2020 m. BŽŪP 
nepadėjo sustabdyti biologinės įvairovės 
mažėjimo; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad reikia nutraukti visas žalingas žemės 
ūkio subsidijas, taip pat kampanijas, 
kuriomis propaguojami gyvūninės kilmės 
produktai;

Or. en

Pakeitimas 20
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad klimato aspektas į 
biudžetą turi būti integruotas socialiniu 
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požiūriu teisingu būdu, užtikrinant, kad 
našta būtų perkeliama laikantis principo 
„teršėjas moka“, o ne užkraunama 
pažeidžiamiausiems asmenims ir 
bendruomenėms; šiuo požiūriu atkreipia 
dėmesį į tai, kad siekiant socialiniu ir 
aplinkos atžvilgiu tvaraus ekonomikos 
atsigavimo svarbu užtikrinti geras ir 
deramas darbo vietas paveiktų sektorių 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 21
Esther de Lange

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu taip pat pabrėžia, 
kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 
atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą;

4. ragina Komisiją nustatyti geriausią 
praktinę patirtį žaliojo biudžeto sudarymo 
priemonių srityje ir primygtinai ragina 
Komisiją imtis panašių iniciatyvų 
tarptautiniu mastu; šiuo požiūriu taip pat 
pabrėžia, kad svarbu vykdyti veiksmingą 
biudžeto atitikties klimato ir biologinės 
įvairovės tikslams patikrą; pabrėžia, kad 
Europos fiskalinių taisyklių pagrindinis 
tikslas yra patikimi viešieji finansai ir 
todėl žaliosios investicijos neturėtų būti 
tvarkomos už Stabilumo ir augimo pakto 
(SAP) biudžeto sistemos ribų;

Or. en

Pakeitimas 22
Alexandr Vondra

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu taip pat pabrėžia, 
kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 
atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą;

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu pabrėžia, kad 
taikant šias priemones neturėtų būti 
kenkiama svarbioms mažo anglies 
dioksido kiekio tarpinėms technologijoms, 
pvz., gamtinių dujų, anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo ir branduolinės 
energijos technologijoms;

Or. en

Pakeitimas 23
Monika Beňová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu taip pat pabrėžia, 
kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 
atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą;

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu pabrėžia, jog 
reikia užtikrinti, kad biudžetas, įskaitant 
pagal ekonomikos gaivinimo planą 
skiriamas lėšas, būtų palankus klimatui ir 
biologinei įvairovei;

Or. en

Pakeitimas 24
Martin Hojsík

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu taip pat pabrėžia, 
kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu pabrėžia, kad 
svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 
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atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą;

atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą, taikyti principą 
„nepakenkti“ ir veiksmingas taisomąsias 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 25
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu taip pat pabrėžia, 
kad svarbu vykdyti veiksmingą biudžeto 
atitikties klimato ir biologinės įvairovės 
tikslams patikrą;

4. ragina Komisiją nuo 2021 m. 
taikyti žaliojo biudžeto sudarymo 
priemones; šiuo požiūriu pabrėžia, kad 
svarbu visame Sąjungos biudžete taikyti 
principą „nepakenkti“ ir užtikrinti, kad 
biudžetas 100 proc. atitiktų klimato ir 
biologinės įvairovės tikslus; 

Or. en

Pakeitimas 26
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad, siekiant 
Europos žaliojo kurso programose 
nustatytų tikslų, Sąjunga turi užtikrinti, 
jog valstybės narės turėtų išteklių, kurių 
reikia, kad galėtų investuoti į savo 
gamybos sistemos ir žemės ūkio, aplinkos 
bei judumo politikos ekologinę pertvarką;

Or. pt
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Pakeitimas 27
Monika Beňová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti 
pakankamus išteklius biologinės įvairovės 
nykimo ir aplinkos būklės blogėjimo 
problemoms spręsti ir naujosios 2030 m. 
biologinės įvairovės strategijos tikslams 
pasiekti; pabrėžia, kad svarbu skirti 
pakankamai lėšų programai LIFE; 
primena, kad koncepcija „Viena 
sveikata“ – tai pagrindinė išankstinė 
sąlyga siekiant sukurti atsparią ir stiprią 
visuomenės sveikatos sistemą, kuri yra 
ypač svarbi atsižvelgiant į tokių zoonozių 
kaip COVID-19 plitimą; primena, kad 
pernelyg didelis antibiotikų, skiriamų 
gyvūnams ir žmonėms, naudojimas yra 
viena iš pagrindinių grėsmių ES 
sveikatai;

Or. en

Pakeitimas 28
Nikolaj Villumsen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikia daugiau 
papildomų investicijų į prisitaikymą prie 
klimato kaitos ir jos švelninimą; ragina 
Stabilumo ir augimo pakto taisyklės, 
pagal kurią nustatyta nacionalinio 
skolinimosi 3 proc. viršutinė riba, 
netaikyti viešosioms investicijoms į 
klimato ir aplinkosaugos veiksmus;

Or. en
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Pakeitimas 29
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad Europos žaliajame 
kurse siūlomomis naujomis lėšomis turi 
būti sudarytos galimybės geografiniam 
investicijų pasiskirstymui (nuo žemės ūkio 
ir pramonės teritorijų iki energijos 
gamybos centrų), užtikrinant teritorinę 
sanglaudą ir subalansuotą žemės 
naudojimą, išvengiant valstybių narių 
skirtumą ir skatinant konvergenciją;

Or. pt

Pakeitimas 30
Nikolaj Villumsen

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. tvirtai mano, kad spartus 
perėjimas prie atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos yra esminė bet kokio Europos 
žaliojo kurso dalis; ragina nutraukti visas 
subsidijas iškastiniam kurui, įskaitant 
gamtines dujas ir branduolinę energiją 
bei jų infrastruktūrą, ir nukreipti lėšas 
visiško perėjimo prie atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos kryptimi;

Or. en

Pakeitimas 31
João Ferreira
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
žaliasis kursas gali būti finansuojamas tik 
tuo atveju, jei ES biudžetas bus padidintas 
proporcingai jo programose numatytiems 
tikslams, visų pirma skiriant daugiau lėšų 
biologinės įvairovės ir vietinių rūšių 
apsaugai, kartu užtikrinant teisingą lėšų 
paskirstymą valstybėms narėms;

Or. pt

Pakeitimas 32
João Ferreira

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina padidinti paramą 
programai LIFE+, be kita ko, numatant 
specialius finansinius paketus, skirtus 
biologinei įvairovei ir tinklo „Natura 
2000“ valdymui, ir stiprinti priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti teisingą 
finansavimo paskirstymą valstybėms 
narėms; be to, primygtinai ragina, kad 
parama būtų teikiama ekologinės miškų ir 
jų augalų būklės vertinimams ir miškų 
atželdinimui, ypač atkūrimui sodinant 
vietinių rūšių augalus, visų pirma tose 
šalyse, kurios labiausiai nukentėjo nuo 
gaisrų;

Or. pt

Pakeitimas 33
João Ferreira

Nuomonės projektas
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4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. ragina užtikrinti didesnę ES 
atskaitomybę apsaugant gamtos turtą 
tinklo „Natura 2000“ teritorijose, ypač 
atsižvelgiant į jo finansavimą; atkreipia 
dėmesį į kai kurių valstybių narių 
patiriamus sunkumus, susijusius su tinklo 
„Natura 2000“ valdymu, nes nėra 
konkrečios tokiam valdymui skirtos 
finansinės priemonės, kuri papildytų 
biologinės įvairovės įtraukimą į sektorių 
politiką;

Or. pt

Pakeitimas 34
Petros Kokkalis 

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmui turėtų būti skiriama 
pakankamai lėšų siekiant padėti reaguoti į 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus 
sukeltas nelaimes, kurių poveikį, tikėtina, 
dar labiau sustiprins klimato kaita;

5. atkreipia dėmesį į poreikį 2021 m. 
Sąjungos biudžete numatyti išteklių, 
skirtų kovos su pandemijomis 
pajėgumams plėtoti, siekiant užtikrinti 
Europos piliečių apsaugą; pabrėžia, kad 
Sąjungos civilinės saugos mechanizmui 
turėtų būti skiriama pakankamai lėšų 
siekiant padėti reaguoti į ekstremaliąsias 
visuomenės sveikatos situacijas, miškų 
gaisrus, potvynius, žemės drebėjimus ir 
kitas gaivalines ir žmogaus sukeltas 
nelaimes, kurių poveikį, tikėtina, dar labiau 
sustiprins klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 35
Nuno Melo
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmui turėtų būti skiriama 
pakankamai lėšų siekiant padėti reaguoti į 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus 
sukeltas nelaimes, kurių poveikį, tikėtina, 
dar labiau sustiprins klimato kaita;

5. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmui turėtų būti skiriama 
pakankamai lėšų siekiant padėti reaguoti į 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus 
sukeltas nelaimes, kurių poveikį, tikėtina, 
dar labiau sustiprins klimato kaita; 
pabrėžia, kad COVID-19 protrūkio, 
atskleidusio dabartinės teisinės sistemos 
trūkumus, viena iš pamokų yra tai, kad 
reikia nustatyti lankstesnį, greičiau 
taikomą ir labiau koordinuotą civilinės 
saugos mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 36
Alexandr Vondra

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmui turėtų būti skiriama 
pakankamai lėšų siekiant padėti reaguoti į 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus 
sukeltas nelaimes, kurių poveikį, tikėtina, 
dar labiau sustiprins klimato kaita;

5. pabrėžia, kad Sąjungos civilinės 
saugos mechanizmui turėtų būti skiriama 
pakankamai lėšų siekiant padėti reaguoti į 
ekstremaliąsias visuomenės sveikatos 
situacijas, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus 
sukeltas nelaimes, kurių poveikį dar labiau 
stiprina didelė sausra ir prasta žemės 
tvarkymo praktika;

Or. en

Pakeitimas 37
João Ferreira
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Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad ES solidarumo fondo 
lėšų mobilizavimo procedūros turėtų būti 
kuo spartesnės, gaivalinės nelaimės ES 
regionuose ir toliau turėtų atitikti 
pagalbos skyrimo reikalavimus ir turėtų 
būti pripažintas specifinis gaivalinių 
nelaimių Viduržemio jūros regione, pvz., 
sausros ir miškų gaisrų, pobūdis;

Or. pt

Pakeitimas 38
Monika Beňová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžete turėtų būti numatyta pakankamai 
išteklių, kad būtų galima plėtoti pajėgumus 
kovai su pandemijomis ir užtikrinti 
Sąjungos piliečių apsaugą, taigi, visų 
pirma, galimybę gauti strategines 
priemones, pvz., vakcinas, gydymą ir 
medicinos prietaisus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) kompetencijos stiprinimas, 
kaip numatyta naujojoje DFP, nuo 2021 m. 
turėtų būti matomas atitinkamose biudžeto 
priemonėse;

6. pabrėžia, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžete turėtų būti numatyta pakankamai 
išteklių, kad būtų galima plėtoti pajėgumus 
kovai su pandemijomis ir užtikrinti 
Sąjungos piliečių apsaugą, taip pat sukurti 
pagrindą siekiant stiprinti Sąjungos 
veiksmus pagrindiniais sveikatos srities 
klausimais, kad būtų sukurta Europos 
sveikatos sąjunga; pabrėžia, kad reikia 
skirti pakankamai išteklių visų pirma, 
galimybei gauti strategines priemones, 
pvz., vakcinas, gydymą ir medicinos 
prietaisus, ir būsimos ES vaistų strategijos 
įgyvendinimui, palankesnių sąlygų 
tarpvalstybiniam pacientų ir medicinos 
specialistų judumui sudarymui ir 
investicijų į medicininius mokslinius 
tyrimus didinimui; pabrėžia, kad 
pakankamai išteklių turėtų būti skiriama 
programai „ES – sveikatos labui“ ; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ligų 
prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
kompetencijos stiprinimas, kaip numatyta 
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naujojoje DFP, nuo 2021 m. turėtų būti 
matomas atitinkamose biudžeto 
priemonėse, be to, turėtų būti padidinta 
Europos vaistų agentūros kompetencija ir 
biudžetas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vykdant veiksmingus bendrus viešuosius 
pirkimus gali būti sutaupyta daug 
Sąjungos ir jos valstybių narių biudžeto 
lėšų;

Or. en

Pakeitimas 39
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžete turėtų būti numatyta pakankamai 
išteklių, kad būtų galima plėtoti pajėgumus 
kovai su pandemijomis ir užtikrinti 
Sąjungos piliečių apsaugą, taigi, visų 
pirma, galimybę gauti strategines 
priemones, pvz., vakcinas, gydymą ir 
medicinos prietaisus; atkreipia dėmesį į tai, 
kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro (ECDC) kompetencijos stiprinimas, 
kaip numatyta naujojoje DFP, nuo 2021 m. 
turėtų būti matomas atitinkamose biudžeto 
priemonėse;

6. pabrėžia, kad 2021 m. Sąjungos 
biudžete turėtų būti numatyta pakankamai 
išteklių, kad būtų galima plėtoti pajėgumus 
kovai su pandemijomis ir užtikrinti 
Europos Sąjungos gyventojų apsaugą, 
taigi, visų pirma, galimybę gauti 
strategines priemones, pvz., vakcinas, 
gydymą ir medicinos prietaisus; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Europos ligų prevencijos 
ir kontrolės centro (ECDC) pajėgumų 
stiprinimas, biudžeto ir darbuotojų 
skaičiaus didinimas, kaip numatyta 
naujojoje DFP, nuo 2021 m. turėtų būti 
matomas atitinkamose biudžeto 
priemonėse; ragina Komisiją užtikrinti, 
kad kovai su pandemija skirtos vakcinos 
ir gydymo priemonės taptų visuotine 
viešąja gėrybe, kuria visi galėtų laisvai 
naudotis; ragina Komisiją užtikrinti, kad 
Sąjungos viešosiomis lėšomis 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatai 
nebūtų apsaugoti intelektinės nuosavybės 
teisėmis, o pacientams būtų užtikrinama 
prieinama sukurtų produktų kaina;

Or. en
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Pakeitimas 40
Monika Beňová

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, jog Sąjungos biudžete 
būtina numatyti pakankamai išteklių, kad 
būtų galima patenkinti didelius lūkesčius, 
susijusius su jo vaidmeniu siekiant 
tvaraus ekonomikos atsigavimo ir teisingo 
perėjimo prie neutralaus poveikio 
klimatui; atkreipia dėmesį į svarbų 
vaidmenį, kurį šiuo atžvilgiu gali atlikti 
nuosavų išteklių plėtojimas; primena 
Parlamento reikalavimus sukurti naujų 
nuosavų išteklių krepšelį, įskaitant 
plastiku grindžiamus mokesčius ir 
pajamų, gaunamų iš ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistemos, 
įtraukimą; pabrėžia, jog būtina, kad 
Sąjunga iš esmės išplėstų savo nuosavų 
išteklių krepšelį;

Or. en

Pakeitimas 41
Martin Hojsík

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą 
atitinkamų direktoratų žmogiškųjų 
išteklių lygį, kad būtų užtikrintas 
visapusiškas Biologinės įvairovės 
strategijos ir Cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti 
įgyvendinimas ir perėjimas prie žiedinės 
bei neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikos ne vėliau kaip 2050 m.; yra 
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susirūpinęs dėl to, kad pastaraisiais 
metais buvo labai sumažintas Aplinkos 
generalinio direktorato darbuotojų 
skaičius ir jo žmogiškųjų išteklių lygis 
sudaro tik 1,3 proc. visų Komisijos 
darbuotojų; mano, kad pakankamas 
kvalifikuotų darbuotojų skaičius yra 
būtina sėkmingo Sąjungos politikos 
įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo 
sąlyga;

Or. en

Pakeitimas 42
Nuno Melo

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. teigiamai vertina programą „ES – 
sveikatos labui“, kuria padedama tenkinti 
didelius struktūrinius poreikius, 
nustatytus per COVID-19 krizę, ir 
numatyti pagrindines veiksmų sritis, pvz., 
siekiant tobulinti nacionalines sveikatos 
priežiūros sistemas, užtikrinti vaistų ir 
kitų su krize susijusių produktų 
prieinamumą ir įperkamumą;

Or. en

Pakeitimas 43
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. laikosi nuomonės, kad reikėtų 
numatyti asignavimus, skirtus viešųjų 
laboratorijų, mokslinių tyrimų įstaigų ir 
universitetų moksliniams tyrimams 
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aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos srityse propaguoti ir skatinti;

Or. pt

Pakeitimas 44
Monika Beňová

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad reikia taikyti 
pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmą, kuriuo būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos tarptautinėje prekyboje, 
sumažintas gamybos perkėlimas į kitas 
šalis, o išmetamųjų teršalų išlaidos būtų 
įtrauktos į importuojamų prekių kainas; 
pažymi, kad įvairios apmokestinimo 
galimybės galėtų apimti anglies dioksido 
mokestį tam tikriems produktams (tiek 
importuojamiems, tiek vidaus 
produktams) arba naują anglies dioksido 
muitą, arba importo mokestį, dėl kurių 
padidėtų nuosavų išteklių dalis 
bendrajame biudžete ir, svarbiausia, būtų 
sumažintas anglies dioksido nutekėjimas;

Or. en

Pakeitimas 45
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. kadangi šiuo metu valstybės narės 
patiria ekonominius ir socialinius 
COVID-19 pandemijos padarinius, ragina 
stiprinti sanglaudos politikos priemones ir 
užtikrinti didesnį ES biudžeto proceso 
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lankstumą;

Or. pt

Pakeitimas 46
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad ES valstybių narių 
suverenumo ir nepriklausomumo vaistų ir 
sveikatos įrangos sektoriuje, taip pat 
žaliavų srityje praradimas yra susijęs su 
deindustrializacija ir didžiausių 
farmacijos įmonių gamybos perkėlimu;

Or. pt

Pakeitimas 47
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. atkreipia dėmesį į tai, kad Otavos 
sveikatos stiprinimo chartijoje, kaip 
esminės sąlygos ir ištekliai, nurodomos 
išankstinės sąlygos siekiant užtikrinti 
sveikatą – tai, be kita ko, taika, būstas, 
švietimas, maistas, pajamos, stabili 
ekosistema, tvarūs ištekliai, socialinis 
teisingumas ir sąžiningumas, ir kad 
norint gerinti sveikatą būtina užtikrinti 
tvirtą šių išankstinių sąlygų pagrindą; 
pabrėžia, jog ES ištekliai turėtų būti 
naudojami šioms išankstinėms sąlygoms 
įvykdyti, kad būtų galima tinkamai 
apsaugoti visuomenės sveikatą valstybėse 
narėse;
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Or. pt

Pakeitimas 48
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors 
visuomenės sveikatos politika priklauso 
valstybių narių kompetencijai, vis dėlto 
ES gali ir privalo remti nacionalinio 
lygmens veiksmus, kad piliečiams būtų 
užtikrintos įperkamos ir kokybiškos 
sveikatos priežiūros paslaugos; pabrėžia, 
jog reikia, kad valstybės narės sustiprintų 
savo suverenumą ir nepriklausomumą 
sveikatos priežiūros srityje ir užsitikrintų 
vaistų ir medicininės įrangos tiekimą;

Or. pt

Pakeitimas 49
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina padidinti finansavimą, 
numatytą specialiosioms išmokoms už 
retuosius vaistus, remiantis tikslu teikti 
paskatas kurti vaistus nuo retų ligų; 
tvirtina, kad tokiomis ligomis sergantys 
asmenys nusipelno šių vaistų ir tokios 
pačios kokybės priežiūros kaip ir kiti 
pacientai ir kad negalima mažu jų 
skaičiumi pateisinti farmacijos pramonės 
atsisakymo investuoti į vaistų nuo tokių 
ligų mokslinius tyrimus ir kūrimą;

Or. pt
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Pakeitimas 50
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. pažymi, kad agresyvi pramoninės 
maisto gamybos plėtra kelia vis didesnį 
pavojų žmonių sveikatai; pernelyg didelis 
cheminių medžiagų (trąšų, pesticidų ir 
antibiotikų) naudojimas ir perteklinis 
maisto perdirbimas lėmė tai, kad 
žmonėms tiekiamas maistas tapo mažiau 
maistingas ir kenksmingesnis, taip pat 
labai padaugėjo zoonozių;

Or. pt

Pakeitimas 51
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. mano, kad geriausia apsauga nuo 
bet kokio ekonominio sukrėtimo yra 
pasiekti ir užtikrinti valstybių narių 
apsirūpinimo maistu savarankiškumą, 
tinkamai atsižvelgiant į svarbiausią 
akivaizdų dabartinį žmonių poreikį gauti 
sveiko, maistingo ir tinkamo maisto, 
pagaminto netoli jų gyvenamosios vietos;

Or. pt

Pakeitimas 52
João Ferreira

Nuomonės projektas
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6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. laikosi nuomonės, kad 
nenumačius pakankamai didelio ES 
biudžeto, kad būtų patenkinti poreikiai, 
taip pat neužtikrinus Sąjungos žemės 
ūkio, maisto, prekybos, ekonomikos ir 
konkurencijos politikos nuoseklumo, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ rezultatai 
ir toliau bus nedideli;

Or. pt

Pakeitimas 53
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. ragina stiprinti konkrečias žemės 
ūkio programas ir skatinti tvarų žemės ūkį 
ir šiuo tikslu užtikrinti, viena vertus, 
trumpas tiekimo grandines, sąžiningas 
kainas gamintojams, stabilias ir 
priimtinas pajamas ūkininkams ir, kita 
vertus, teisingą mokėjimų paskirstymą 
šalims, gamybos rūšims ir gamintojams, 
panaikinant esamus skirtumus ir 
suteikiant naudos valstybėms narėms, 
kuriose labiausiai trūksta gamybos 
pajėgumų, taip pat smulkiesiems ir 
vidutiniams gamintojams, taip pat 
numatyti pradinę žemės ūkio rezervo 
sumą;

Or. pt

Pakeitimas 54
João Ferreira

Nuomonės projektas
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6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. pasisako už BŽŪP, pagal kurią 
būtų remiama nedidelių ūkių vietos 
agroekologinė gamyba, kurią vykdant 
būtų paisoma maisto produktų kokybės ir 
atsižvelgiama į natūralią gamtinę aplinką, 
nenaudojant kenksmingų pesticidų ir 
cheminių trąšų; ragina į ES biudžetą 
įtraukti finansavimo eilutes ir priemones, 
siekiant padėti plėtoti politikos priemones, 
kuriomis būtų siekiama kuo labiau 
sumažinti herbicidų poveikį, ypač 
apdulkintojams, ir įtvirtinti bei skatinti 
išsaugojimo veiksmus ir integruotos 
žemės ūkio gamybos metodus;

Or. pt

Pakeitimas 55
João Ferreira

Nuomonės projektas
6 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. pabrėžia, kad neseniai Komisijos 
pristatyta Biologinės įvairovės strategija ir 
strategija „Nuo ūkio iki stalo“ siekiama, 
atitinkamai, sugrąžinti gamtą į mūsų 
gyvenimą ir užtikrinti „sąžiningą, sveiką 
ir aplinkai palankią maisto sistemą“; 
nepritaria bet kokiam bet kurios 
konkrečios žemės ūkio programos lėšų 
mažinimui; ragina stiprinti šias 
programas ir skatinti tvarų žemės ūkį 
visose valstybėse narėse ir, viena vertus, 
trumpas tiekimo grandines, sąžiningas 
kainas gamintojams, stabilias ir orias 
pajamas ūkininkams ir, kita vertus, 
perskirstyti mokėjimus taip, kad būtų 
užtikrintas teisingas paskirstymas tarp 
šalių, gamybos rūšių ir gamintojų, 
panaikinant esamus skirtumus ir 



PE654.048v01-00 32/33 AM\1209213LT.docx

LT

suteikiant naudos valstybėms narėms, 
kuriose labiausiai trūksta gamybos 
pajėgumų, taip pat smulkiesiems ir 
vidutiniams gamintojams;

Or. pt

Pakeitimas 56
Esther de Lange

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms, 
priklausančioms Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencijos sričiai, būtų skirti 
pakankami finansiniai ir adekvatūs 
žmogiškieji ištekliai, kad jos galėtų vykdyti 
savo įgaliojimus, užduotis ir optimaliai 
reaguoti į COVID-19 protrūkio padarinius; 
pabrėžia, kad reikia tinkamai koordinuoti 
agentūrų veiklą siekiant padidinti jų darbo 
veiksmingumą ir sudaryti sąlygas 
sąžiningai naudoti viešąsias lėšas;

7. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms, 
priklausančioms Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencijos sričiai, būtų skirti 
pakankami finansiniai ir adekvatūs 
žmogiškieji ištekliai, kad jos galėtų vykdyti 
savo įgaliojimus, užduotis ir optimaliai 
reaguoti į COVID-19 protrūkio padarinius; 
pabrėžia, kad reikia tinkamai koordinuoti 
agentūrų veiklą siekiant padidinti jų darbo 
veiksmingumą ir sudaryti sąlygas 
sąžiningai ir veiksmingai naudoti viešąsias 
lėšas;

Or. en

Pakeitimas 57
Martin Hojsík

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms, 
priklausančioms Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencijos sričiai, būtų skirti 

7. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms, 
priklausančioms Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto 
kompetencijos sričiai (Europos cheminių 
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pakankami finansiniai ir adekvatūs 
žmogiškieji ištekliai, kad jos galėtų vykdyti 
savo įgaliojimus, užduotis ir optimaliai 
reaguoti į COVID-19 protrūkio padarinius; 
pabrėžia, kad reikia tinkamai koordinuoti 
agentūrų veiklą siekiant padidinti jų darbo 
veiksmingumą ir sudaryti sąlygas 
sąžiningai naudoti viešąsias lėšas;

medžiagų agentūrai (ECHA), Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centrui 
(ECDC), Europos aplinkos agentūrai 
(EAA), Europos maisto saugos tarnybai 
(EFSA) ir Europos vaistų agentūrai 
(EMA)), būtų skirti pakankami finansiniai 
ir adekvatūs žmogiškieji ištekliai, kad jos 
galėtų vykdyti savo įgaliojimus, užduotis ir 
optimaliai reaguoti į COVID-19 protrūkio 
padarinius; pabrėžia, kad reikia tinkamai 
koordinuoti agentūrų veiklą siekiant 
padidinti jų darbo veiksmingumą ir 
sudaryti sąlygas sąžiningai naudoti 
viešąsias lėšas;

Or. en

Pakeitimas 58
Martin Hojsík

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. ragina Komisiją greitai įgyvendinti 
bandomuosius projektus ir 
parengiamuosius veiksmus.

8. ragina Komisiją greitai įgyvendinti 
bandomuosius projektus ir 
parengiamuosius veiksmus ir pabrėžia, kad 
šios priemonės ir jų rezultatai turėtų būti 
įtraukti į Sąjungos politikos veiksmus ir 
programas, kad būtų pasiektas jų tikslas;

Or. en


