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21.10.2015 A8-0307/14 

Pakeitimas 14 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbios 

politinės iniciatyvos, apimančios politikos 

rekomendacijas, buvo grindžiamos 

ekonominėmis prognozėmis, kuriose 

nebuvo numatyta, jog dėl laikotarpio 

pradžioje taikytų griežtų taupymo 
priemonių bus mažas ekonomikos augimas 

ir maža infliacija, ir jose buvo gerokai 

nuvertintas fiskalinio daugiklio dydis 

aplinkybėmis, kurioms būdinga didelė 

finansinė suirutė, ir šalutinio poveikio 

svarba įvairiose valstybėse narėse, 

vykstant sinchronizuotam konsolidavimui, 

prie kurio prisidėjo kumuliacinių ir 

paspartintų struktūrinių reformų 

defliacinis poveikis; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurios 

politinės iniciatyvos, apimančios politikos 

rekomendacijas, buvo grindžiamos 

ekonominėmis prognozėmis, kuriose 

nebuvo numatyta, jog dėl lėtos 

įgyvendinimo reformų pažangos, įskaitant 

priemones, skirtas kovai su mokesčių 

slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu, taip 

pat dėl vėlavimo suardyti bankų ir 

valstybių sąsajas ir pašalinti investicijų 

trūkumus, bus mažas ekonomikos augimas 

ir maža infliacija, ir jose buvo gerokai 

nuvertintas fiskalinio daugiklio dydis 

didelės finansinės suirutės aplinkybėmis; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Pakeitimas 15 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. palankiai vertina tai, kad Komisija 

2015 m. konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose daugiausia dėmesio skiria 

keturiems pagrindiniams ekonomikos 

augimo prioritetams: investicijų 

skatinimui, struktūrinių reformų 

įgyvendinimui prekių, paslaugų ir darbo 

rinkose, fiskalinei atsakomybei ir 

užimtumo politikos gerinimui; pabrėžia šių 

augimo veiksnių svarbą, be kita ko, 

siekiant strategijoje „Europa 2020“ 

nustatytų tikslų ir bendro tikslo užtikrinti 

didesnį ES konkurencingumą pasaulyje; 

pažymi, kad tai turėtų būti daroma 

nemažinant darbuotojų apsaugos ir 

nekenkiant Europos socialiniam modeliui; 

3. palankiai vertina tai, kad Komisija 

2015 m. konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose daugiausia dėmesio skiria 

keturiems pagrindiniams ekonomikos 

augimo prioritetams:  investicijų 

skatinimui, struktūrinių reformų 

įgyvendinimui prekių, paslaugų ir darbo 

rinkose, fiskalinei atsakomybei ir 

užimtumo politikos gerinimui; pabrėžia šių 

augimo veiksnių svarbą, be kita ko, 

siekiant strategijoje „Europa 2020“ 

nustatytų tikslų ir bendro tikslo užtikrinti 

didesnį ES konkurencingumą pasaulyje; 

pažymi, kad tai turėtų būti daroma 

nekenkiant Europos socialinės rinkos 

ekonomikos modeliui; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Pakeitimas 16 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. palankiai vertina naują Komisijos 

požiūrį į Europos semestro proceso 

supaprastinimą, t. y. tai, kad siekiama 

daugiau dėmesio skirti nedideliam 

svarbiausių prioritetų ir iššūkių skaičiui ir 

paskelbti konkrečioms šalims ir euro zonai 

skirtą analizę trimis mėnesiais anksčiau 

negu ankstesniais metais; todėl, 

atsižvelgdamas į naują Europos semestro 

tvarkaraštį, ragina valstybes nares labiau 

struktūruotu būdu įtraukti nacionalinius 

parlamentus, vietos bei regionų valdžios 

institucijas ir kitus atitinkamus 

suinteresuotuosius subjektus; 

rekomenduoja, kad prie konkrečioms 

šalims skirtomis rekomendacijomis 

skatinamų svarbių struktūrinių reformų ir 

pokyčių būtų pridėtas tiek trumpalaikio, 

tiek ilgalaikio šių priemonių socialinio 

poveikio vertinimas; 

4. palankiai vertina naują Komisijos 

požiūrį į Europos semestro proceso 

supaprastinimą, t. y. tai, kad siekiama 

daugiau dėmesio skirti keliems 

svarbiausiams prioritetams ir uždaviniams 

ir paskelbti konkrečioms šalims ir euro 

zonai skirtą analizę trimis mėnesiais 

anksčiau negu ankstesniais metais; todėl, 

atsižvelgdamas į naują Europos semestro 

tvarkaraštį, ragina valstybes nares 

sistemiškiau įtraukti nacionalinius 

parlamentus, vietos bei regionų valdžios 

institucijas ir kitus atitinkamus 

suinteresuotuosius subjektus; 

rekomenduoja, kad prie konkrečioms 

šalims skirtomis rekomendacijomis 

skatinamų svarbių struktūrinių reformų ir 

pokyčių būtų pridėtas tiek trumpalaikio, 

tiek ilgalaikio šių priemonių sąnaudų ir 

naudos analizės vertinimas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Pakeitimas 17 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. palankiai vertina tai, kad įsigaliojo 

reglamentas dėl Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF), kurio tikslas – 

didinti privačias ir viešąsias investicijas 

ES, be kita ko, per nacionalinius 

skatinamojo finansavimo bankus ES, nes 

tai žingsnis reikiama kryptimi, ir ragina 

visus atitinkamus suinteresuotuosius 

subjektus ir institucijas užtikrinti greitą ir 

veiksmingą jo įgyvendinimą, kad būtų 

suteiktos palankesnės galimybės įmonėms 

ir ypač MVĮ gauti finansavimą; mano, kad 

vienas iš projektų, kuriuos įgyvendinant 

gaunama parama iš ESIF, pagrindinių 

tikslų turėtų būti deramų darbo vietų 

kūrimas, padedantis užtikrinti kokybišką 

užimtumą ir siekti socialinės, ekonominės 

ir teritorinės sanglaudos; pažymi, kad 

reikia, kur įmanoma, skatinti socialines 

investicijas siekiant teigiamo socialinio 

poveikio ir mažesnės nelygybės, be kita 

ko, gerinant viešąsias paslaugas ir 

remiant darbo vietų pažeidžiamų grupių 

asmenims kūrimą; ragina valstybes nares 

aktyviai įtraukti vietos ir regionų valdžios 

institucijas į projektų duomenų bazių ir 

investicinių platformų veiklą; mano, jog 

labai svarbu, kad šis investicijų planas būtų 

sėkmingas, todėl itin atidžiai stebės jo 

įgyvendinimą, ypač visus bandymus 

perkelti investicijų išlaidas ir valstybės 

8. palankiai vertina tai, kad įsigaliojo 

reglamentas dėl Europos strateginių 

investicijų fondo (ESIF), kurio tikslas – 

didinti privačias ir viešąsias investicijas 

ES, be kita ko, per nacionalinius 

skatinamojo finansavimo bankus ES, nes 

tai žingsnis reikiama kryptimi, ir ragina 

visus atitinkamus suinteresuotuosius 

subjektus ir institucijas užtikrinti greitą ir 

veiksmingą jo įgyvendinimą, kad būtų 

suteiktos palankesnės galimybės įmonėms, 

ypač MVĮ, gauti finansavimą; mano, kad 

projektai, kuriems teikiama parama iš 

ESIF, turėtų būti didelės visuomeninės ir 

ekonominės vertės, pritraukti privatųjį 

kapitalą šalinant rinkos trūkumus ir būti 

nukreipti į pagrindines augimą 

skatinančias sritis, pagal juos ypač turėtų 

būti remiamos MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonės; mano, jog labai 

svarbu, kad šis investicijų planas būtų 

sėkmingas, todėl itin atidžiai stebės jo 

įgyvendinimą, ypač visus bandymus 

perkelti investicijų išlaidas ir valstybės 

skolas iš valstybių narių balansų; pabrėžia 

vaidmenį, kurį atliko Parlamentas, 

užtikrindamas kuo mažesnį lėšų perkėlimą 

iš programos „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės tuo metu, 

kai buvo rengiamas ESIF; primena savo 

įsipareigojimą per metinę biudžeto 
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skolas iš valstybių narių balansų; pabrėžia 

vaidmenį, kurį Parlamentas atliko 

užtikrinant kuo mažesnį lėšų perkėlimą iš 

programos „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės priimant 

ESIF; primena savo įsipareigojimą per 

metinę biudžeto procedūrą riboti išlaidų 

mažinimą; 

procedūrą riboti išlaidų mažinimą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Pakeitimas 18 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pažymi, kad kai kuriose valstybėse 

narėse vis dar reikia augimui palankios 

fiskalinės konsolidacijos, lemiančios darbo 

vietų kūrimą, tvarų augimą ir mažesnio 

lygio įsiskolinimą, kad būtų įvykdytos 

Stabilumo ir augimo pakto sąlygos; 

atkreipia dėmesį į Komisijos aiškinamąjį 

komunikatą dėl Stabilumo ir augimo 

pakto lankstumo galimybių; juo siekiama 

paaiškinti nuostatų dėl investicijų taikymo 

sritį ir Stabilumo ir augimo pakto 

prevencinei funkcijai suteikti šiek tiek 

laikino lankstumo; 

9. pažymi, kad kai kuriose valstybėse 

narėse vis dar reikia augimui palankios 

fiskalinės konsolidacijos, lemiančios darbo 

vietų kūrimą, tvarų augimą ir mažesnio 

lygio įsiskolinimą, kad būtų įvykdytos 

Stabilumo ir augimo pakto sąlygos, ir, dar 

svarbiau, nustota krauti naštą jaunoms ir 

ateities kartoms;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Pakeitimas 19 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. yra susirūpinęs dėl išlikusio 

makroekonominio disbalanso kai kuriose 

valstybėse narėse, visų pirma didelių 

viešojo ir privačiojo sektorių skolų ir 

didelių deficitų einamosiose sąskaitose, 

taip pat dėl pernelyg didelės rizikos finansų 

sektoriuje, konkrečiau, bankų sistemose, 

kuri, be kita ko, kyla dėl įstaigų, kurios yra 

per didelės, kad joms būtų leista žlugti; 

pabrėžia, kad uždaras valstybių ir bankų 

tarpusavio sąsajų ratas vis dar nėra iki galo 

išardytas ir toliau kelia grėsmę finansiniam 

ir fiskaliniam stabilumui; pažymi, kad 

perviršis einamosiose sąskaitose kelia 

kitokią riziką, nei deficitas, ir pabrėžia, 

kad Sąjungoje ir euro zonoje didėja 

ekonominiai skirtumai, kurie kelia grėsmę 

ES sektorių politikos darnai; 

10. yra susirūpinęs dėl kai kuriose 

valstybėse narėse išlikusio 

makroekonominio disbalanso, visų pirma 

didelių viešojo ir privačiojo sektorių skolų 

ir didelių deficitų einamosiose sąskaitose, 

taip pat dėl pernelyg didelės rizikos finansų 

sektoriuje, konkrečiau, bankų sistemose, 

kuri, be kita ko, kyla dėl įstaigų, kurios yra 

per didelės, kad joms būtų leista žlugti; 

pabrėžia, kad uždaras valstybių ir bankų 

tarpusavio sąsajų ratas vis dar nėra iki galo 

išardytas ir toliau kelia grėsmę finansiniam 

ir fiskaliniam stabilumui; ragina Komisiją 

ir Tarybą palaipsniui panaikinti valstybės 

skolai taikomą nulinį rizikos koeficientą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Pakeitimas 20 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. pabrėžia, kad reikia gerinti ES verslo 

aplinką ir kelti produktyvumo lygį, 

užtikrinant subalansuotą viešojo ir 

privačiojo švietimo ir inovacijų politikos 

derinį; pabrėžia, kad ES bendroji rinka vis 

dar fragmentiška ir kad ES ekonomikai 

stinga inovacijų, nors jos yra pagrindinis 

augimo ir produktyvumo veiksnys, todėl jų 

skatinimas yra ypač svarbus siekiant gerinti 

ES tarptautinį konkurencingumą; šiuo 

klausimu atkreipia dėmesį į penkių 

pirmininkų ataskaitoje pateiktą pasiūlymą; 

pabrėžia patikimo verslo reglamentavimo 

svarbą siekiant ESIF sėkmės; todėl ragina 

plėtoti kapitalo rinką, pašalinti 

administracines kliūtis (tose srityse, 

kuriose jų pašalinimas nesumažintų 

būtinosios darbuotojų ir vartotojų 

apsaugos), mažinti biurokratiją, gerinti 

valstybių narių teismų sistemų kokybę ir 

efektyvumą, kovą su mokesčių vengimu, 

mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais ir 

vykdyti valstybių narių mokesčių ir teisės 

sistemų reformą; pabrėžia, kad svarbu 

vengti vieno mastelio taikymo visiems 

politikos; pabrėžia, kad kokybinis 

administracinių pajėgumų gerinimas 

visuose valdžios lygmenyse yra vienas iš 

svarbiausių prioritetų daugelyje valstybių 

narių; primena, kad būtina kovoti su 

nedeklaruojamu darbu, kuris kenkia ES 

13. pabrėžia, kad reikia gerinti ES verslo 

aplinką ir kelti produktyvumo lygį, 

užtikrinant subalansuotą viešojo ir 

privačiojo švietimo ir inovacijų politikos 

derinį; pabrėžia, kad ES bendroji rinka vis 

dar fragmentiška ir kad ES ekonomikai 

stinga inovacijų, nors jos yra pagrindinis 

augimo ir produktyvumo veiksnys, todėl jų 

skatinimas yra ypač svarbus siekiant gerinti 

ES tarptautinį konkurencingumą; šiuo 

klausimu atkreipia dėmesį į penkių 

pirmininkų ataskaitoje pateiktą pasiūlymą 

užbaigti kurti EPS įsteigiant euro zonos 

konkurencingų institucijų sistemą; 

pabrėžia patikimo verslo reglamentavimo 

svarbą siekiant ESIF sėkmės; todėl ragina 

plėtoti kapitalo rinką, pašalinti 

administracines kliūtis (tose srityse, 

kuriose jų pašalinimas nesumažintų 

būtinosios darbuotojų ir vartotojų 

apsaugos), mažinti biurokratiją, gerinti 

valstybių narių teismų sistemų kokybę ir 

efektyvumą, kovą su mokesčių vengimu, 

mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais ir 

vykdyti valstybių narių mokesčių ir teisės 

sistemų reformą; pabrėžia, kad svarbu 

vengti taikyti vieną mastelį visose politikos 

srityse; pabrėžia, kad kokybinis 

administracinių pajėgumų gerinimas 

visuose valdžios lygmenyse yra vienas iš 

svarbiausių prioritetų daugelyje valstybių 
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ekonomikai, sukelia nesąžiningą 

konkurenciją, rinkos iškraipymus ir todėl 

vis didėjantį darbuotojų socialinės ir darbo 

apsaugos trūkumą; todėl ragina skubiai 

pradėti įgyvendinti Europos kovos su 

nedeklaruojamu darbu planą; 

narių; primena, kad būtina kovoti su 

nedeklaruojamu darbu, kuris kenkia ES 

ekonomikai, skatina nesąžiningą 

konkurenciją, rinkos iškraipymus ir todėl 

vis didėjantį darbuotojų socialinės ir darbo 

apsaugos trūkumą; todėl ragina skubiai 

pradėti įgyvendinti Europos kovos su 

nedeklaruojamu darbu planą; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Pakeitimas 21 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia vaidmenį, kurį lanksčios darbo 

rinkos atlieka kovojant su nedarbu ir sykiu 

išsaugant kokybišką darbo jėgą bei 

nemažinant pagrindinės darbuotojų teisės į 

saugų ir tinkamai apmokamą darbą ES; 

ypač atkreipia dėmesį į tai, kokį neigiamą 

poveikį darbo vietų kūrimo rodikliui turi 

darbo užmokestis, kurio lygis neatitinka 

produktyvumo vystymosi, ir 

piktnaudžiavimas, kai vietoj darbo sutarčių 

sudarant dažnai nesavanoriškas civilinės 

teisės sutartis apeinami darbo rinkos teisės 

aktai; ragina pereiti nuo darbuotojų 

apmokestinimo prie kitų šaltinių mokesčių, 

taip pat sukurti realų kovos su nedarbu 

planą, kurį įgyvendinant nebūtų mažinami 

kokybės standartai; ragina šioje srityje 

užtikrinti sąžiningesnes darbo rinkas, 

kuriose būtų užtikrinamas darbuotojų 

laisvas judėjimas Europoje, ir vykdyti 

sąžiningesnę perskirstymo politiką, 

atsižvelgiant į atskirų valstybių narių 

ypatybes, kad būtų paskatintas ekonomikos 

augimas, konkurencingumas ir 

produktyvumas ir sudarytos palankesnės 

sąlygos gilesnei ir platesnei ekonominei ir 

socialinei konvergencijai; 

17. pabrėžia lanksčių darbo rinkų vaidmenį 

kovojant su nedarbu ir kartu išsaugant 

kokybišką darbo jėgą bei nemažinant 

pagrindinės darbuotojų teisės į saugų ir 

tinkamai apmokamą darbą ES; ypač 

atkreipia dėmesį į tai, kokį neigiamą 

poveikį darbo vietų kūrimo rodikliui turi 

darbo užmokestis, kurio lygis neatitinka 

produktyvumo vystymosi, ir 

piktnaudžiavimas, kai apeinami darbo 

rinkos teisės aktai vietoj darbo sutarčių 

sudarant labai dažnai nepageidaujamas 

civilinės teisės sutartis; ragina pereiti nuo 

darbo apmokestinimo prie kitų mokesčių 

šaltinių, taip pat sukurti realų kovos su 

nedarbu planą, kurį įgyvendinant nebūtų 

mažinami kokybės standartai; ragina šioje 

srityje užtikrinti sąžiningesnes darbo 

rinkas, kuriose būtų užtikrinamas laisvas 

darbuotojų judėjimas Europoje, ir teisių, 

pvz., teisių į pensiją, perkeliamumą, 

atsižvelgiant į atskirų valstybių narių 

ypatybes, kad būtų paskatintas ekonomikos 

augimas, konkurencingumas ir 

produktyvumas ir sudarytos palankesnės 

sąlygos gilesnei ir platesnei ekonominei ir 

socialinei konvergencijai; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Pakeitimas 22 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. apgailestauja dėl to, kad stinga 

nacionalinio lygmens atsakomybės už 

konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas, nes dėl to pasidaro sunku 

koordinuoti demokratijos požiūriu teisėtą 

nacionalinio lygmens ekonominę politiką 

teikiant ES rekomendacijas, ir dėl to, kad 

demokratinės atskaitomybės už 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 

mechanizmas yra nepakankamas; 

atsižvelgdamas į tai, ragina didinti 

nacionalinių parlamentų, vietos ir 

regioninių valdžios institucijų, taip pat 

atitinkamų nacionalinių ir europinių 

suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip 

pilietinės visuomenės atstovai, vaidmenį, 

kai rengiamos ir formuojamos nacionalinės 

reformų programos; palankiai vertina 

vykdomą bendradarbiavimą ir ragina 

užtikrinti platesnį nacionalinių parlamentų 

ir Europos Parlamento bendradarbiavimą, 

siekiant aptarti konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas, dalytis gerąja patirtimi ir 

tobulinti Europos semestro procesą; 

pabrėžia, kad politiniu, teisiniu ir 

ekonominiu požiūriu konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas įgyvendinti galėtų 

padėti skaidrus Komisijos ir atitinkamos 

valstybės narės bendradarbiavimas, kuris 

turėtų prasidėti per parengiamąjį metinės 

augimo apžvalgos etapą ir tęstis iki tol, kol 

18. apgailestauja dėl to, kad stinga 

nacionalinio lygmens atsakomybės už 

konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas, nes dėl to pasidaro sunku 

koordinuoti demokratijos požiūriu teisėtą 

nacionalinio lygmens ekonominę politiką 

teikiant ES rekomendacijas, ir dėl to, kad 

demokratinės atskaitomybės už 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 

mechanizmas yra nepakankamas; 

atsižvelgdamas į tai, ragina didinti 

nacionalinių parlamentų, vietos ir 

regioninių valdžios institucijų, taip pat 

atitinkamų nacionalinių ir europinių 

suinteresuotųjų subjektų, tokių kaip 

pilietinės visuomenės atstovai, vaidmenį, 

kai rengiamos ir formuojamos nacionalinės 

reformų programos; mano, kad 

nacionaliniai parlamentai, prieš 

perduodami Komisijai nacionalinę 

reformų programą, turėtų dėl jos surengti 

oficialų balsavimą; palankiai vertina 

vykdomą bendradarbiavimą ir ragina 

užtikrinti platesnį nacionalinių parlamentų 

ir Europos Parlamento bendradarbiavimą, 

siekiant aptarti konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas, dalytis gerąja patirtimi ir 

tobulinti Europos semestro procesą; 

pabrėžia, kad politiniu, teisiniu ir 

ekonominiu požiūriu įgyvendinti 

konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas 
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konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 

oficialiai patvirtinamos; pabrėžia, kad 

didesnė atsakomybė, didesnis skaidrumas 

ir demokratinė atskaitomybė yra esminiai 

veiksniai siekiant patvirtinti ir sėkmingai 

įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas ir ilgesnės trukmės 

laikotarpiu sėkmingai įgyvendinti strategiją 

„Europa 2020“; 

galėtų padėti skaidrus Komisijos ir 

atitinkamos valstybės narės 

bendradarbiavimas, kuris turėtų prasidėti 

per parengiamąjį metinės augimo 

apžvalgos etapą ir tęstis iki tol, kol 

konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 

oficialiai patvirtinamos; pabrėžia, kad 

didesnė atsakomybė, didesnis skaidrumas 

ir demokratinė atskaitomybė yra esminiai 

veiksniai siekiant patvirtinti ir sėkmingai 

įgyvendinti konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas ir ilgesnės trukmės 

laikotarpiu sėkmingai įgyvendinti strategiją 

„Europa 2020“; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Pakeitimas 23 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. pabrėžia destruktyvų pervertintos 

valiutos poveikį eksportui, gamybai, 

užimtumui, darbo užmokesčiui, pajamoms, 

valstybės įplaukoms ir socialinės apsaugos 

sistemoms; ragina Komisiją išnagrinėti 

naujoviškus būdus, kaip sušvelninti 

skausmingos vidinės devalvacijos poreikį; 

21. pabrėžia neigiamą didelio nedarbo, 

netvarių skolų ir konkurencingumo 

trūkumo poveikį eksportui, gamybai, 

užimtumui, darbo užmokesčiui, pajamoms, 

valstybės įplaukoms ir socialinės apsaugos 

sistemoms; ragina Komisiją išnagrinėti 

naujoviškus būdus, kaip sušvelninti 

skausmingos vidinės devalvacijos poveikį, 

pvz., panaudojant ESIF; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Pakeitimas 24 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. atsižvelgdamas į įvairias Komisijos 

pateiktas rekomendacijas dėl pensijų 

reformų, mano, kad pensinio amžiaus 

susiejimas su tikėtina gyvenimo trukme 

nėra vienintelis būdas senėjimo klausimui 

ir kitoms demografinėms problemoms, su 

kuriomis susiduria Europa, spręsti ir kad 

pensijų sistemų reformos turėtų, be kita 

ko, atspindėti ir darbo rinkos tendencijas, 

gimstamumą, demografinę padėtį, 

sveikatos ir gerovės būklę, darbo sąlygas ir 

ekonominės priklausomybės rodiklį, 

drauge siekiant užtikrinti, kad deramos 

pensijos pajamos būtų didesnės bent jau 

už skurdo ribą; primena, kad geriausias 

būdas spręsti senėjimo klausimą – didinti 

bendrą užimtumo lygį; atsižvelgdamas į 

senėjančią visuomenę, atkreipia dėmesį į 

Komisijos rekomendaciją sveikatos 

priežiūros sistemas pertvarkyti taip, kad 

jos atitiktų savo paskirtį visiems asmenims 

suteikti galimybes naudotis kokybiška 

sveikatos priežiūra, įskaitant galimybes 

gauti įperkamų vaistų, visų pirma skirtų 

gyvybei gelbėti, ir užtikrinti pagarbą 

sveikatos priežiūros darbuotojų teisėms; 

27. mano, kad vykdant pensijų sistemos 

reformas, pagal kurias pensinis amžius 

susiejamas su tikėtina gyvenimo trukme, 

reikėtų, be kita ko, atsižvelgti ir į darbo 

rinkos tendencijas, gimstamumą, 

demografinę padėtį, sveikatos ir gerovės 

būklę, darbo sąlygas ir ekonominės 

priklausomybės rodiklį; primena, kad geras 

būdas spręsti senėjimo klausimą – didinti 

bendrą užimtumo lygį;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Pakeitimas 25 

Nils Torvalds 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  44a. pabrėžia ankstesnių metų bendrosios 

rinkos integracijos ataskaitų, kuriomis 

prisidedama prie Komisijos metinėje 

augimo apžvalgoje nurodytų bendrųjų 

prioritetų ir konkrečioms šalims skirtų 

rekomendacijų nustatymo įgyvendinant 

Europos semestrą, svarbą ir pridėtinę 

vertę; todėl itin apgailestauja, kad 

neparengta 2015 m. bendrosios rinkos 

integracijos ataskaita ir kad nebuvo 

atsižvelgta į Parlamento raginimą; 

Or. en 

 

 

 


