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21.10.2015 A8-0307/26 

Pakeitimas 26 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. apgailestauja dėl Euro grupės 

spendimų, kurie buvo priimti už uždarų 

durų, neskaidriai ir tinkamai 

neatsiskaitant; ragina paskelbti Euro 

grupės posėdžių protokolus; primena savo 

baigtą pranešimą dėl trejeto veiklos, 

kuriame apgailestaujama dėl ES lygmens 

demokratinio teisėtumo ir Eurogrupės 

atskaitingumo, kai ji vykdo ES lygmens 

vykdomąsias funkcijas, trūkumo; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/27 

Pakeitimas 27 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Da. kadangi lygybė yra pagrindinė ES 

vertybė ir būtina sąlyga norint pasiekti 

strategijos „Europa 2020“ užimtumo ir 

skurdo mažinimo tikslus, o tai įmanoma 

tik tuo atveju, jei valstybės narės 

įgyvendina naują politiką lyčių lygybės 

skatinimo tikslais; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/28 

Pakeitimas 28 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. pažymi, kad ES ekonomikos valdymo 

sistemos persvarstymas, be kita ko, turėtų 

apimti sąlyginį investicijų traktavimą, 

naudojantis tokiais kapitalo biudžeto 

sudarymo metodais kaip amortizuotos 

savikainos metodas tam tikrų kategorijų 

aukštos kokybės valstybinių investicijų, 

kurios duoda didelės ir išmatuojamos 

naudos visuomenės ir aplinkos požiūriu, 

laikotarpiais, kai neišnaudojamas 

užimtumo ir gamybos potencialas, 

apskaitoje; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/29 

Pakeitimas 29 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. palankiai vertina tai, kad Komisija 

skelbia konkrečioms šalims ir euro zonai 

skirtą analizę trimis mėnesiais anksčiau 

negu ankstesniais metais, tačiau 

nerimauja dėl to, kad atskiroms šalims 

skirtos ataskaitos yra pernelyg sudėtingos, 

o tai trukdo užtikrinti demokratinį 

pilietinės visuomenės organizacijų 

dalyvavimą šiame procese; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Pakeitimas 30 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 

Komisija konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose atmetė beveik visas 

rekomendacijas dėl aplinkai kenksmingų 

subsidijų, aplinkos mokesčių reformos ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos 

naudojimo skatinimo; ypač apgailestauja, 

kad 2015 m. konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose nepaliestas iškastinio 

kuro subsidijų, kurios ES sudaro 70 mlrd. 

EUR ir kurios turi dvigubą neigiamą 

poveikį, nes mažina valstybių biudžetus ir 

trukdo pereiti prie mažo anglies dioksido 

kiekio technologijų ekonomikos, 

klausimas; primygtinai ragina Komisiją 

pakeisti savo požiūrį siekiant žalinti 

Europos semestrą;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Pakeitimas 31 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4b. pritaria sustiprintam procesui 

rengiant konkrečiai šaliai skirtas 

rekomendacijas bei vykdant tolesnius su 

jomis susijusius veiksmus ir stebėseną; 

mano, kad Komisija turi aiškiai nustatyti 

rekomendacijas, kuriomis siekiama, kad 

būtų įgyvendinti atnaujinti ir plataus 

masto strategijos „Europa 2020“ tikslai; 

primena, kad teisės aktuose įtvirtintas 

principas, pagal kurį valstybės narės turi 

laikytis šių rekomendacijų arba pateikti 

pasiaiškinimą; atsižvelgdamas į tai, 

ragina valstybes nares paaiškinti, kaip 

alternatyvios politikos priemonės gali 

išmatuojamai padėti pasiekti nacionalinių 

strategijos „Europa 2020“ tikslų, jei šių 

rekomendacijų nesilaikoma; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/32 

Pakeitimas 32 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4c. prašo Komisijos 2015 m. metinėje 

augimo apžvalgoje numatytą trijų ramsčių 

strategiją papildyti ketvirtuoju mokesčių 

ramsčiu, į kurį įeitų metinis stebėsenos 

mechanizmas, apimantis, pvz., pokyčius, 

susijusius su mokesčių slėpimu ir 

sukčiavimu, dabartinę padėtį dėl aplinkos 

mokesčių ir subsidijų reformos, 

nacionaliniu ir europiniu lygmenimis 

įdiegtas priemones reaguojant į 

specialiąsias konkrečioms šalims skirtas 

rekomendacijas, siekiant pagerinti 

mokesčių teisingumą; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/33 

Pakeitimas 33 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  4d. ragina įtraukti papildomus socialinius 

ir aplinkosauginius rodiklius, kuriems 

būtų suteiktas bent jau toks pat vaidmuo 

kaip ir kitiems makroekonominio 

disbalanso procedūros rodikliams; mano, 

jog tokie rodikliai taip pat turi būti tokie, 

kad paskatintų imtis taisomųjų veiksmų, o 

ne tik „stebėti“ bendrą socialinę ir 

ekonominę padėtį; pabrėžia, kad dėl 

pernelyg didelio nedarbo, nelygybės ir 

skurdo taip pat atsiranda disbalanso euro 

zonoje grėsmė; primena savo ne kartą 

minėtus prašymus patvirtinti efektyvaus 

išteklių naudojimo, vieneto kapitalo 

sąnaudų ir kitus rodiklius, susijusius su 

pažangos siekiant atnaujintų strategijos 

„Europa 2020“ tikslų stebėsena, įskaitant 

su sąnaudomis nesusijusio 

konkurencingumo rodiklius tokiose 

srityse kaip moksliniai tyrimai ir 

technologinė plėtra, švietimas ir 

mokymas; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/34 

Pakeitimas 34 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  9a. pabrėžia, kad taikant efektyvaus 

išteklių naudojimo rodiklį, kuris turi būti 

įtrauktas į makroekonominio disbalanso 

procedūros rezultatų suvestinę, turėtų būti 

visų pirma lengviau stebėti pažangą, 

pasiektą siekiant atskirti ekonomikos 

vystymąsi nuo gamtos išteklių naudojimo; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2015 A8-0307/35 

Pakeitimas 35 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  15a. pabrėžia, kad, pasak Komisijos, 

mokesčiai darbo srityje sudaro apie 

53 proc. visų surinktų mokesčių euro 

zonoje, palyginti su 5,7 proc. aplinkos 

mokesčių; pabrėžia, kad esama daug 

galimybių įgyvendinti tokią aplinkai 

nekenkiančią mokesčių reformą; todėl 

primygtinai ragina į atnaujintą strategiją 

„Europa 2020“ ir į konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas įtraukti specialius 

tikslus ir kriterijus, taikytinus stebint 

laipsnišką iškraipančių rinką ir aplinkai 

kenkiančių subsidijų panaikinimą ne 

vėliau kaip 2020 m. ir iki 2020 m. bent 

5 proc. padidinant aplinkos mokesčius, 

proporcingai visoms mokestinėms 

pajamoms; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Pakeitimas 36 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

15 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  15b. pakartoja savo raginimą valstybėms 

narėms įtraukti lyčių lygybės aspektą į 

savo stabilumo ir konvergencijos bei 

nacionalines reformų programas 

nustatant kokybinius tikslus ir priemones, 

kuriomis būtų sprendžiama nuolat 

iškylanti lyčių nelygybės problema, ir 

sistemingai taikyti biudžeto sudarymo 

atsižvelgiant į lyčių aspektą principus; 

Or. en 

 

 


