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Pakeitimas 1
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, 
kad reikia dėti daugiau pastangų siekiant 
remti valstybes nares, kurios patiria 
lėtesnį augimą ir aukštą nedarbo lygį, 
ypač kai tai liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikos augimas fiksuojamas jau 
šeštus metus iš eilės ir kad 2019 m. 
Europos ekonomika plėtėsi toliau, 
užtikrindama darbo vietas rekordiškai 
dideliam žmonių skaičiui ir suteikdama 
jiems galimybę išbristi iš skurdo ir 
socialinės atskirties; pripažįsta, kad 
valstybių narių įgyvendinamos 
struktūrinės reformos, investicijos ir 
atsakinga fiskalinė politika prisidėjo prie 
dabartinio ekonomikos augimo, o 
sanglaudos politika atliko svarbų 
vaidmenį, nors valstybėse narėse, kuriose 
augimas lėtesnis, o nedarbo lygis aukštas, 
ypač jaunimo, reikia nuveikti daugiau;

Or. en

Pakeitimas 2
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos 
Komisija pripažįsta, jog augimo 
perspektyvos susilpnėjo, investicijos ir 
potencialus augimas vis dar nesiekia prieš 
krizę buvusio lygio, padidėjo ES regionų 
ekonominis atotrūkis, nelygybė ir sulėtėjo 
nedarbo mažinimo tempas; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
ES regionus ir valstybes, kuriose yra 
lėtesnis augimas, didesnė nelygybė ir 
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aukštas nedarbo lygis, ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimas 3
Mathilde Androuët

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo; pakartoja, kad bendroji rinka 
neturi veikti taip, kad būtų pažeidžiamos 
žmogaus teisės; pabrėžia, kad bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje reikia apsaugoti 
asmens duomenis ir intelektinę 
nuosavybę; primena, kad reikia siekti 
užkirsti kelią gamybos perkėlimui norint 
sumažinti tarptautinių vežimų, kuriuos 
vykdant išmetamos šiltnamio efektą 
sukeliančios dujos, skaičių;

Or. fr

Pakeitimas 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, taip pat 
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liečia jaunimą; tas, kurios susiduria su visuotinio 
gyventojų skaičiaus mažėjimo problema, 
ypač kai kalbama apie jaunimą; pažymi, 
kad darbo jėgos trūkumas mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose gali pakenkti 
veiksmingam sanglaudos politikos 
įgyvendinimui;

Or. ro

Pakeitimas 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo; pabrėžia, kad reitingų agentūra 
neseniai euro zonos valstybių 
kreditingumo metinę perspektyvą 2020 m. 
sumažino nuo „stabilios“ iki 
„neigiamos“;

Or. en

Pakeitimas 6
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
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valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo; pabrėžia, kad investicijos 
reikalingos siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas jaunimui ir ilgalaikiams 
bedarbiams patekti į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo; būtų galima taikyti specialias 
subsidijų schemas, kurios padėtų didinti 
užimtumą ir jį skatintų;

Or. en

Pakeitimas 8
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo, taip pat joms siekiant įveikti 
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sunkumus, susijusius su klimato kaita ir 
aplinkai žalinga veikla;

Or. en

Pakeitimas 9
Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pažymi, kad 
vis dar esama pažeidžiamumo aspektų; 
pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant remti labiausiai nuo krizės 
nukentėjusias valstybes nares, kuriose yra 
lėtesnis augimas ir aukštas nedarbo lygis, 
ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimas 10
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai, nes Komisija 
2020–2021 m. laikotarpiu prognozuoja 
1,2 proc. BVP augimą; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
jaunimo;

Or. en
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Pakeitimas 11
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai ir kad vis dar 
egzistuoja dideli skirtumai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant 
mažinti tuos skirtumus ir remti valstybes 
nares, kuriose yra lėtesnis augimas ir 
aukštas nedarbo lygis, ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimas 12
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis 
(prognozuojama, kad 2020–2021 m. euro 
zonoje jis sieks 7 proc.), ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimas 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač 
mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

Or. es

Pakeitimas 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 
augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kuriose yra lėtesnis 
augimas ir aukštas nedarbo lygis, ypač kai 
kalbama apie jaunimą ir mažiau 
išsivysčiusius regionus;

Or. en

Pakeitimas 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad Europos 
ekonomikoje šiuo metu pastebimi mažiau 
dinamiško augimo požymiai; pabrėžia, kad 
reikia dėti daugiau pastangų siekiant remti 
valstybes nares, kurios patiria lėtesnį 

1. pripažįsta, kad Europos ekonomika 
toliau auga, nors ir labai nevienodai; 
pabrėžia, kad reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant remti regionus, kuriuose yra 
lėtesnis augimas ir aukštas nedarbo lygis, 
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augimą ir aukštą nedarbo lygį, ypač kai tai 
liečia jaunimą;

ypač jaunimo;

Or. en

Pakeitimas 16
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
1 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pažymi, kad numatomas ES 
eksporto augimas 2020–2021 m. bus 
lėtesnis nei praėjusius 10 metų; pabrėžia, 
kad svarbu numatyti eksportą skatinančių 
iniciatyvų siekiant suteikti postūmį ES 
ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 17
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
1 dalies 2 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) pažymi, kad eksporto skatinimo 
iniciatyvomis būtų galima padėti spręsti 
nedarbo problemas, didinti sanglaudą ir 
mažinti regionų ekonominius skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 18
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 19
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms;

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad reikia skubiai pereiti nuo linijinės 
prie žiedinės ekonomikos, ir ragina 
Komisiją pradėti keisti politiką pereinant 
nuo augimo paradigmos prie laikotarpio 
po augimo ir tvaraus vystymosi, taip 
suteikiant tvarų pagrindą ekonominei ir 
pinigų sąjungai;

Or. en

Pakeitimas 20
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms;

2. pabrėžia, kad tikslingos investicijos 
yra labai svarbios siekiant sustiprinti ES 
ekonomiką, kartu gerinant sanglaudos 
politikos veiksmingumą ir orientavimąsi į 
rezultatus ir gerai suderėtus prekybos 
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susitarimus su trečiosiomis šalimis;

Or. en

Pakeitimas 21
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms;

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms į įrangą, kurios, 
remiantis prognozėmis, 2020–2021 m. bus 
beveik du kartus mažesnės nei 2018 m.;

Or. en

Pakeitimas 22
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos yra neaiškios ir kad 
įtampa prekybos sektoriuje daro neigiamą 
poveikį investicijoms;

2. pažymi, kad pasaulio ekonomikos 
augimo perspektyvos tebėra nedidelės ir 
prognozuojama, kad augimas bus lėtesnis 
nei 2014–2018 m., o įtampa prekybos 
sektoriuje daro neigiamą poveikį 
investicijoms;

Or. en

Pakeitimas 23
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 dalies 1 punktas (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pažymi, kad net neaštrėjant 
prekybos karams Komisija prognozuoja 
vangų, tik 1,6 proc., išsivysčiusios 
ekonomikos šalių ekonomikos augimą 
2020–2021 m.;

Or. en

Pakeitimas 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad ES našumo 
augimas ir toliau gerokai atsilieka nuo 
kitų pasaulinio masto veikėjų; be to, 
pažymi, kad skirtumai ES padidėjo, o 
10 proc. geriausių rezultatų pasiekiančių 
regionų našumas yra šešis kartus didesnis 
už 10 proc. prasčiausių rezultatų 
pasiekiančių regionų našumą; 
atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 
nacionalinių produktyvumo tarnybų 
steigimą siekiant skatinti nacionalines 
diskusijas apie tai, kaip padidinti našumą 
ir sustiprinti nacionalinę atsakomybę už 
struktūrines reformas;

Or. en

Pakeitimas 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras 3. pabrėžia, kad mažos pajamos kai 
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turi nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

kuriose valstybėse narėse tebėra 
sanglaudos politikos įgyvendinimo 
problema, aukštas skurdo lygis ir mažų 
garantijų darbas yra pagrindinės didelės 
apimties emigracijos Europos Sąjungos 
viduje priežastys, todėl reikia imtis aiškių 
ir sutelktų priemonių, kad būtų užtikrinta 
demografinė pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 26
Mathilde Androuët

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo; 
pabrėžia, kad valstybės narės atlieka 
pagrindinį vaidmenį užtikrinant regionų 
ekonominį ir socialinį vystymąsi ir 
skatinant ekonomikos augimą Europos 
Sąjungoje; pakartoja, koks svarbus yra 
nacionalinių vyriausybių 
bendradarbiavimas siekiant sėkmingo 
Europos žaliojo kurso įgyvendinimo; 
pabrėžia, kad Europos žaliojo kurso tikslų 
siekimas iš esmės priklausys nuo valstybių 
narių pastangų, nes jos yra įprastinės 
Europos Sąjungos ir regionų tarpininkės;

Or. fr

Pakeitimas 27
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo; 
ragina laikytis požiūrio, kad bet kokio 
pobūdžio investicijos turi būti tvarios; 
reikalauja, kad ESI fondai būtų 
naudojami tvariam judumui, 
ekologiškiems verslininkams, žaliajai 
infrastruktūrai ir laipsniškam iškastinio 
kuro atsisakymui, kad nebūtų daroma 
jokios žalos aplinkai ir klimatui;

Or. en

Pakeitimas 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp įvairių ES regionų 
panaikinimo; pabrėžia, kad nuolatinis 
geografinis EIB investicijų disbalansas 
kelia didelį susirūpinimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
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ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų, įskaitant 
atokiausius regionus, kaip antai salas, 
kalnų regionus ir retai apgyvendintas 
vietoves, panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 30
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo; 
todėl reikia nustatyti naujus rodiklius, 
kurie būtų orientuoti ir į socialinius 
aspektus;

Or. en

Pakeitimas 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad pagal Europos 
semestrą turi būti užtikrinamas 
pakankamas sanglaudos fondų 
padidinimas, kad jie prisidėtų prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
nelygybės ir skirtumų tarp ES regionų 
panaikinimo;

Or. es
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Pakeitimas 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie konkurencingumo 
didinimo ir socialinės, ekonominės ir 
teritorinės nelygybės bei skirtumų tarp ES 
regionų panaikinimo;

Or. ro

Pakeitimas 33
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES valstybių ir regionų 
panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 

3. pažymi, kad Europos semestras 
turėtų nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
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skirtumų tarp ES regionų panaikinimo; skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 35
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad Europos semestras turi 
nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

3. pažymi, kad Europos semestras taip 
pat gali prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės nelygybės ir 
skirtumų tarp ES regionų panaikinimo;

Or. en

Pakeitimas 36
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 
Europos semestrą turėtų būti skatinama 
ekonominė ir socialinė regionų ir 
valstybių narių konvergencija 
koreguojant prekybos disbalansą, 
mažinant perviršinį perteklių ir taikant 
galiojančias sankcijas; pabrėžia, kad 
Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 37
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 
Europos semestrą turėtų būti skatinama 
ekonominė ir socialinė regionų ir 
valstybių narių konvergencija 
koreguojant prekybos disbalansą, 
mažinant perviršinį perteklių ir taikant 
galiojančias sankcijas; pabrėžia, kad 
Europos integracinio augimo tikslas reiškia 
didesnes investicijas į infrastruktūrą, 
švietimą ir mokymą, sveikatą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad 
padidėjus našumui turėtų padidėti darbo 
užmokestis;

4. pabrėžia, kad Europos integracinio 
augimo tikslas reiškia didesnes investicijas 
į žaliąsias darbo vietas, infrastruktūrą, 
švietimą ir mokymą, sveikatą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad 
padidėjus našumui turėtų padidėti darbo 
užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 38
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant 
Europos semestrą turėtų būti skatinama 
ekonominė ir socialinė regionų ir 
valstybių narių konvergencija 
koreguojant prekybos disbalansą, 
mažinant perviršinį perteklių ir taikant 
galiojančias sankcijas; pabrėžia, kad 
Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad dideli regioniniai ir 
teritoriniai skirtumai tebekelia didelį 
susirūpinimą; todėl sanglaudos politikos 
investicijos yra labai svarbios siekiant 
sumažinti šiuos skirtumus, ir palankiai 
vertina tvirtesnę 2021–2027 m. DFP 
sanglaudos politikos ir struktūrinių 
reformų sąsają;

Or. en
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Pakeitimas 39
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis; pažymi, kad, 
kaip rodo Komisijos prognozės, faktinis 
vienam darbuotojui tenkantis darbo 
užmokesčio augimas euro zonoje per 
ateinančius dvejus metus bus mažesnis 
nei 1 proc.;

Or. en

Pakeitimas 40
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą ir mažinant perviršinį perteklių; 
pabrėžia, kad Europos integracinio augimo 
tikslas reiškia didesnes investicijas į žaliąją 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
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infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

sveikatą, kovą su klimato kaita, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad 
padidėjus našumui turėtų padidėti darbo 
užmokestis; mano, kad daugiau dėmesio 
reikėtų skirti nelygybei mažinti, 
pasinaudojant ir sanglaudos politikos 
finansavimu, įgyvendinant veiksmingas 
priemones ir tikslingai nukreipiant 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
ypač pabrėžia, kad ES turėtų pasinaudoti 
proga ir investuoti į ateities vizija 
paremtus įgūdžius ir infrastruktūrą, o tai 
padės didinti našumą ir pajamas;

Or. en

Pakeitimas 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
nustatant kompensacines priemones; 
pabrėžia, kad Europos integracinio augimo 
tikslas reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
susiformuoti verslumui palanki aplinka, 
padidėti darbo užmokestis ir padaugėti 
patrauklių darbo vietų;

Or. ro

Pakeitimas 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į augimą 
skatinančią tvarią infrastruktūrą, švietimą 
ir mokymą, sveikatą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas; pabrėžia, kad padidėjus 
našumui turėtų padidėti darbo užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 44
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnę paramą eksportui ir 
didesnes investicijas į infrastruktūrą, 
švietimą ir mokymą, sveikatą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; pabrėžia, kad 
padidėjus našumui turėtų padidėti darbo 
užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir 
skaitmeninimą; pabrėžia, kad padidėjus 
našumui turėtų padidėti darbo užmokestis;

Or. es

Pakeitimas 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos



PE646.910v02-00 24/61 AM\1197451LT.docx

LT

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų paspartėti ekonominė ir 
socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 47
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

4. pabrėžia, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti skatinama ekonominė 
ir socialinė regionų ir valstybių narių 
konvergencija koreguojant prekybos 
disbalansą, mažinant perviršinį perteklių ir 
taikant galiojančias sankcijas; pabrėžia, 
kad Europos integracinio augimo tikslas 
reiškia didesnes investicijas, visų pirma į 
infrastruktūrą, švietimą ir mokymą, 
sveikatą, mokslinius tyrimus ir inovacijas; 
pabrėžia, kad padidėjus našumui turėtų 
padidėti darbo užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 48



AM\1197451LT.docx 25/61 PE646.910v02-00

LT

Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
4 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pažymi, kad remiantis 
dabartinėmis Komisijos prognozėmis 
faktinės darbo sąnaudos 2020–2021 m. 
laikotarpiu nepadidės;

Or. en

Pakeitimas 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad ES ekonomikos 
augimas nebus užtikrintas, jei nebus 
laikomasi naujo požiūrio į išlaidų 
politiką; todėl kiekvienam ES regionui 
turėtų būti suteiktos visos priemonės, 
kurios leistų privačiajam sektoriui 
investuoti ir išnaudoti nepanaudotą 
teritorijos potencialą; ragina Komisiją 
sukurti ir visoms atsiliekančioms ES 
vietovėms taikyti verslui ir prekybai 
pritaikytą modelį, kad būtų pagerintas 
vietos piliečių gyvenimo ir užimtumo 
lygis;

Or. en

Pakeitimas 50
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina naują Komisijos 
įsipareigojimą persvarstyti dabartines 
Stabilumo ir augimo pakto taisykles, 
kurios ekonomikos sąstingio ir 
nepakankamų investicijų laikais yra 
nebeaktualios; todėl mano, kad norint 
skatinti ekonomikos augimą ir aplinkos 
bei socialines viešąsias investicijas, 
pasirengti ekstremalioms klimato 
situacijoms ir jų socialinėms pasekmėms, 
yra būtinas papildomas lankstumas;

Or. en

Pakeitimas 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad rengiant 
nacionalines reformų programas svarbu 
įtraukti vietos ir regionų valdžios 
institucijas;

Or. es

Pakeitimas 52
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją viešosioms 
investicijoms pradėti taikyti „auksinę 
taisyklę“, pagal kurią aplinkos ir 
socialinės investicijos nebūtų įtraukiamos 
skaičiuojant skolos ir deficito viršutines 
ribas pagal Stabilumo ir augimo paktą, 
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siekiant neleisti, kad tvarios ir socialinės 
fiskalinės išlaidos būtų pernelyg 
ribojamos dėl viešųjų finansų taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 53
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. atkreipia dėmesį į didelį investicijų 
į mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
įskaitant skaitmeninę infrastruktūrą ir 
nematerialųjį turtą, trūkumą, kurį galima 
pašalinti įgyvendinant sanglaudos 
politikos teminius tikslus ir juos derinant 
su programa „Europos horizontas“, taip 
pat pabrėžia, kad 2021–2027 m. 
laikotarpiu reikia padidinti sanglaudos 
politikos biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 54
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad 2021–2027 m. 
laikotarpiu reikia gerokai padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą, kad būtų 
išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir taip 
prisidėta prie tvaraus ekonomikos augimo, 
socialinės įtraukties, inovacijų, kovos su 
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klimato kaita ir aplinkos apsaugos; be to, 
pabrėžia, kokie svarbūs yra partnerystės 
principu pagrįsti horizontalieji principai, 
pvz., lyčių lygybės, nediskriminavimo ir 
tvaraus vystymosi principai, įgyvendinant 
sanglaudos politiką, nes jų šalutinį 
poveikį sunku įvertinti, ypač socialinėje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 55
Mathilde Androuët

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–
2027 m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos; 
ragina remtis Europos regioninės plėtros 
fondu, Europos socialiniu fondu, Europos 
žemės ūkio fondu kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondu kaip pagrindinėmis priemonėmis 
kuriant mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomiką;

Or. fr

Pakeitimas 56
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pripažįsta, kad technologijų 
tendencijos darbo rinkoje ir perėjimas 
prie švarios ekonomikos yra didžiulis 
iššūkis regioninei sanglaudai; pakartoja, 
kad Europos struktūriniai ir investicijų 
fondai atlieka esminį vaidmenį vykdant 
investicijų politiką Europoje ir jos 
atsigavimo procese; pabrėžia, kad reikia 
padidinti sanglaudos politikos biudžetą 
2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų 
išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir taip 
prisidėta prie ekonomikos augimo, regionų 
konkurencingumo, socialinės įtraukties, 
inovacijų ir aplinkos apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 57
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pakartoja, kad Europos 
Parlamentas tvirtai laikosi savo pozicijos 
nepritarti jokiam sanglaudos politikos 
lėšų mažinimui ir pabrėžia, kad reikia 
padidinti sanglaudos politikos biudžetą 
2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų 
išlaikyta ir dar labiau padidinta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės ir 
teritorinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos;

Or. en
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Pakeitimas 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese ir rekomenduoja valstybėms 
narėms vykdyti veiklą atsižvelgiant į 
konkrečias Komisijos pateiktas 
rekomendacijas įgyvendinant Europos 
semestrą; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–
2027 m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

Or. ro

Pakeitimas 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–
2027 m. laikotarpiu ir padidinti sinergiją 
bei papildomumą su kitais ES fondais, 
kad būtų išlaikyta jos europinė pridėtinė 
vertė ir taip prisidėta prie ekonomikos 
augimo, socialinės įtraukties, inovacijų ir 
aplinkos apsaugos;

Or. en
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Pakeitimas 60
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės viešųjų 
investicijų politikos Europoje, vaidmenį 
atsigavimo procese; pabrėžia, kad reikia 
padidinti sanglaudos politikos biudžetą 
2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų 
išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir taip 
prisidėta prie tvaraus ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo, socialinės įtraukties, 
inovacijų ir aplinkos apsaugos, įskaitant 
Paryžiaus susitarime prisiimtus klimato 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį regioninio 
vystymosi procese; pabrėžia, kad reikia 
padidinti sanglaudos politikos biudžetą 
2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų 
išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir taip 
prisidėta prie ekonomikos augimo, 
socialinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos;

Or. es

Pakeitimas 62
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Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
spartinimo procese; pabrėžia, kad reikia 
padidinti sanglaudos politikos biudžetą 
2021–2027 m. laikotarpiu, kad būtų 
išlaikyta jos europinė pridėtinė vertė ir taip 
prisidėta prie ekonomikos augimo, 
socialinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 63
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia padidinti 
sanglaudos politikos biudžetą 2021–2027 
m. laikotarpiu, kad būtų išlaikyta jos 
europinė pridėtinė vertė ir taip prisidėta 
prie ekonomikos augimo, socialinės 
įtraukties, inovacijų ir aplinkos apsaugos;

5. pakartoja esminį sanglaudos 
politikos, kaip pagrindinės investicijų 
politikos Europoje, vaidmenį atsigavimo 
procese; pabrėžia, kad reikia išlaikyti 
esamą sanglaudos politikos biudžetą, kad 
būtų užtikrinta jos europinė pridėtinė vertė 
ir taip prisidėta prie ekonomikos augimo, 
socialinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 64
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
5 dalies 1 punktas (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia, kad padidintas 2021–
2027 m. sanglaudos politikos biudžetas 
padėtų atsverti viešojo sektoriaus 
investicijų ir BVP santykį, kuris, kaip 
prognozuojama, beveik pusėje ES 
valstybių narių bus mažesnis už prieš 
krizę buvusį lygį;

Or. en

Pakeitimas 65
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
5 dalies 2 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) padidinus sanglaudos fondų lėšas 
gavėjams būtų lengviau laikytis fiskalinės 
drausmės, nes jie galėtų subalansuoti 
biudžetus, ir sykiu būtų skatinamas 
augimas ir mažinamas nedarbas;

Or. en

Pakeitimas 66
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
5 dalies 3 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3) pažymi, kad padidinus sanglaudos 
fondų lėšas 2021–2027 m. laikotarpiu 
būtų galima remti daugiau projektų, kurie 
akivaizdžiai naudingi aplinkai energijos 
vartojimo efektyvumo aspektu;

Or. en



PE646.910v02-00 34/61 AM\1197451LT.docx

LT

Pakeitimas 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad ES fondai, programos 
ir priemonės turi būti supaprastinti, o jų 
naudojimas turi būti lankstesnis, kad ES 
finansavimas strateginiams investiciniams 
projektams būtų veiksmingesnis ir labiau 
subalansuotas geografiniu požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 68
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus 
vystymosi tikslų įtraukimą į Europos 
semestrą siekiant, kad vykdant ekonominę 
politiką didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas žmonėms, jų sveikatai ir 
planetai; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
darbo rinkai, išsaugant esamas ir kuriant 
naujas darbo vietas;

6. mano, kad turi būti sukurta 
tvirtesnė sąsaja tarp Europos semestro ir 
sanglaudos politikos ir kad reikia geriau 
ir nuodugniau įvertinti regionų ir vietos 
investicijų poreikius ir sanglaudos 
politikos fondų, centralizuotai valdomų 
fondų, pvz., programos „Europos 
horizontas“ ir finansinių priemonių, 
sąveiką, kad būtų sumažintas investicijų 
trūkumas;

Or. en

Pakeitimas 69
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus 
vystymosi tikslų įtraukimą į Europos 
semestrą siekiant, kad vykdant ekonominę 
politiką didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas žmonėms, jų sveikatai ir 
planetai; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
darbo rinkai, išsaugant esamas ir kuriant 
naujas darbo vietas;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad darnaus 
vystymosi tikslai įtraukti į Europos 
semestrą siekiant, kad vykdant ekonominę 
politiką didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas žmonėms, jų sveikatai ir 
planetai; tačiau mano, kad tai neturi 
panaikinti pirminio semestro tikslo ir 
funkcijos, nes jis buvo sukurtas kaip 
ekonomikos valdymo sistema; tvarus 
augimo skatinimas turėtų būti vykdomas 
kartu išsaugant makroekonominį 
stabilumą ir biudžeto balansą; pažymi, 
kad remiant skaitmeninimą ir 
technologinę plėtrą reikšmingai 
prisidedama prie tvaraus augimo; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas; 
pabrėžia, kad MVĮ atlieka lemiamą 
vaidmenį kuriant darbo vietas, todėl jų 
veiksmingam veikimui trukdanti 
administracinė našta turėtų būti 
mažinama;

Or. en

Pakeitimas 70
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; 
apgailestauja, kad vis dar neparengta 
nauja Europos strategija, kuri pakeistų 
darbotvarkę „Europa 2020“; pažymi, kad 
šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi būti 
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skiriamas darbo rinkai ir Europos 
socialinių teisių ramsčiui, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas 
vykdant teisingą ekologinę pertvarką; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia Paryžiaus 
susitarime prisiimtų įsipareigojimų svarbą 
ir kad svarbu pasiekti ES klimato ir 
energetikos sričių tikslus ir neutralaus 
poveikio klimatui iki 2040 m. ES tikslą;

Or. en

Pakeitimas 71
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina 17 JT Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
numatytų darnaus vystymosi tikslų (DVT) 
įtraukimą į Europos semestrą siekiant, kad 
vykdant ekonominę politiką didžiausias 
dėmesys būtų skiriamas žmonėms, jų 
sveikatai ir planetai; pabrėžia, kad pagal 
DVT raginama imtis veiksmų, siekiant 
skatinti gerovę ir siekti ekonomikos 
augimo, sykiu apsaugant planetą, 
naikinant skurdą ir tenkinant įvairius 
socialinius poreikius, pvz., švietimo, 
sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo 
galimybių; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
darbo rinkai, išsaugant esamas ir kuriant 
naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 72
Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
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6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas; 
pabrėžia, kad mažas darbo užmokestis 
Europoje tebėra problema ir kad vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumai sykiu 
su mažų garantijų darbu, ypač tarp 
jaunimo, tebėra rimta problema, kurią 
reikia skubiai spręsti;

Or. en

Pakeitimas 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą ir 
rekomenduoja laikytis proporcingo 
laipsniško požiūrio siekiant, kad vykdant 
ekonominę politiką didžiausias dėmesys 
būtų skiriamas žmonėms, jų sveikatai ir 
planetai; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
darbo rinkai, išsaugant esamas ir kuriant 
naujas darbo vietas; pabrėžia, kad naujasis 
žaliasis kursas neturi trukdyti investuoti į 
pagrindinę infrastruktūrą regionuose, 
kuriuose jos nėra;

Or. ro
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Pakeitimas 74
Mathilde Androuët

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas; 
ragina, kad aplinkos apsauga ir išmetamo 
anglies dioksido kiekio mažinimas taptų 
privalomu viešųjų sutarčių sudarymo 
kriterijumi;

Or. fr

Pakeitimas 75
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas bei 
siekiant jas padaryti įtraukesnėmis; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu 
skatinti atskirtį patiriančių ir palankių 
sąlygų neturinčių grupių dalyvavimą 
darbo rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas, sykiu 
propaguojant integracinį augimą turint 
tikslą sumažinti skurdą, visų pirma vaikų 
skurdą;

Or. es

Pakeitimas 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, pritaikant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas pagal 
tvarios ekonomikos modelį;

Or. en

Pakeitimas 78
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Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad ir vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas arba 
bent jau užtikrinant teisingą pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad siekiant užtikrinti optimalų visų 
asmenų užimtumą ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, ir šiuo 
atžvilgiu pripažįsta socialinės ekonomikos 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas 80
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas, gerai apmokamas 
darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus 
vystymosi tikslų įtraukimą į Europos 
semestrą siekiant, kad vykdant ekonominę 
politiką didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas žmonėms, jų sveikatai ir 
planetai; pažymi, kad šiuo atžvilgiu 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
darbo rinkai, išsaugant esamas ir kuriant 
naujas darbo vietas;

6. mano, kad darnaus vystymosi 
tikslų įtraukimo į Europos semestrą tikslas 
turėtų būti žmonių, jų sveikatos ir 
planetos interesų iškėlimas į svarbiausią 
ekonominės politikos vietą; pažymi, kad 
šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas darbo rinkai, išsaugant esamas ir 
kuriant naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 82
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina darnaus vystymosi 6. palankiai vertina darnaus vystymosi 
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tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

tikslų įtraukimą į Europos semestrą 
siekiant, kad vykdant ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas 
žmonėms, jų sveikatai ir planetai; pažymi, 
kad šiuo atžvilgiu daugiausia dėmesio turi 
būti skiriama darbo rinkai, išsaugant 
esamas ir kuriant naujas darbo vietas;

Or. en

Pakeitimas 83
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
6 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) palankiai vertina tai, kad 
artimiausiais metais aplinkos tvarumas, 
našumo augimas, teisingumas ir 
makroekonominis stabilumas bus keturi 
pagrindiniai mūsų ekonominės politikos 
aspektai; pabrėžia, kad norint sėkmingai 
įgyvendinti šiuos aspektus ypač svarbu 
stebėti jų pažangą;

Or. en

Pakeitimas 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. būtina pabrėžti, kad ne visos 
valstybės narės, regionai ir miestai, 
rengdami ir įgyvendindami klimato ir 
aplinkos politiką, pradeda nuo to paties 
atskaitos taško; todėl, nors perėjimas prie 
tvaraus ekonomikos modelio gali 
paskatinti augimą ir užimtumą, reikia ir 
politikos priemonių, kad trumpuoju 
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laikotarpiu būtų sumažintas neigiamas 
poveikis konkretiems sektoriams ir 
regionams; taip pat būtina, kad pagal 
naują teisingos pertvarkos mechanizmą 
būtų teikiama konkrečiai pritaikyta 
parama didžiausią poveikį patirientiems 
piliečiams ir regionams;

Or. en

Pakeitimas 85
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas Europos socialinių 
teisių ramsčio principų įgyvendinimui, 
ypač kiek tai susiję su darbo rinka, 
atsisakant jos reguliavimo mažinimo 
požiūrio, apsaugant esamas darbo vietas 
ir kuriant naujas, taip pat labai 
kokybiškas darbo vietas, sprendžiant 
nedarbo ir dirbančiųjų skurdo problemą 
ir panaikinant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pripažįsta, kad žaliasis kursas ir 
ekologiniai uždaviniai patenka tarp 
svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų, 
ir pabrėžia, kad Europos Komisija turi 
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nuosekliai prisidėti prie labiausiai 
teršiančių Europos pramonės sektorių 
pertvarkos;

Or. en

Pakeitimas 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į Tvarios Europos 
investicijų plane nustatytus tikslus, tačiau 
reiškia susirūpinimą dėl faktinių 
rezultatų, kuriuos galima pasiekti 
naudojant sverto poveikį, ir dėl remiamų 
projektų inovacinio poveikio bei 
veiksmingumo;

Or. en

Pakeitimas 88
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. atkreipia dėmesį į Europos žaliojo 
kurso kaip naujos Europos žaliojo augimo 
strategijos, kurios pagrindas – tvarumas, 
piliečių gerovė ir teisingumas, vaidmenį; 
vis dėlto pažymi, kad ES valstybėse ir 
regionuose šio kurso įgyvendinimo 
atskaitos taškai skiriasi ir kad kai kurie iš 
jų susidurs su didesne ekonomine ir 
socialine rizika; pabrėžia, kad teisingos 
pertvarkos mechanizmas turėtų visiems 
užtikrinti tinkamą, įtraukią ir teisingą 
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pertvarką; atsižvelgdamas į tai 
apgailestauja, kad Teisingos pertvarkos 
fondui skiriamo finansavimo nepakaks 
siekiant užtikrinti teisingą ir įtraukų 
perėjimą prie ekologiškesnės ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad perėjimas prie 
klimato požiūriu neutralios gamybos 
modelio turi būti įgyvendintas taikant 
tinkamą laipsniškumo ir dėmesio 
šalutiniam poveikiui ekonominėms, 
socialinėms ir kultūrinėms sistemoms, 
pagal kurias veiklą vykdo suinteresuotieji 
subjektai, principą;

Or. en

Pakeitimas 90
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant 
realių pajamų padidėjimą ir siekiant 
daugiau investicijų į kokybiškas darbo 
vietas, didinant vidaus paklausą ir 
užtikrinant teisingesnį sukurto turto 
paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklo sąlygas, 

Išbraukta.
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struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 91
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklo sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į žaliąsias ir kokybiškas darbo 
vietas, didinant vidaus paklausą ir 
užtikrinant teisingesnį sukurto turto 
paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklines sąlygas, 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas; ragina Komisiją stiprinti 
Europos Parlamento vaidmenį Europos 
semestro procese; jis turėtų apimti daug 
daugiau nei ne tik nuomonės dėl 
užimtumo gairių teikimą ir padaryti 
Europos semestro procesą skaidresnį;

Or. en

Pakeitimas 92
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į kokybiškas darbo vietas, 
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didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklo sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas;

didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklines sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas; pakartoja, kad 
prognozuojama, jog realios pajamos 
vienam gyventojui euro zonoje 2020–
2021 m. padidės mažiau nei 1 proc.;

Or. en

Pakeitimas 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklo sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į kokybiškas, gerai 
apmokamas darbo vietas, atspindinčias 
sparčiai besivystančias ateities sritis ir 
technologines tendencijas, didinant vidaus 
paklausą ir užtikrinant teisingesnį sukurto 
turto paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklines sąlygas, 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

Or. ro

Pakeitimas 94
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
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geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklo sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas;

geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklines sąlygas, skubų poreikį 
finansuoti neutralaus poveikio klimatui 
Europą ne vėliau kaip 2050 m., 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų 
atsižvelgta į ciklo sąlygas, struktūrines 
reformas ir vyriausybės investicijas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą turėtų būti atsižvelgiama į 
ciklines sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas ir kad jį 
įgyvendinant būtų užtikrintas optimalus ir 
įtraukus visos ES ekonomikos augimas;

Or. en

Pakeitimas 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant 
realių pajamų padidėjimą ir siekiant 
daugiau investicijų į kokybiškas darbo 
vietas, didinant vidaus paklausą ir 
užtikrinant teisingesnį sukurto turto 
paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklo sąlygas, 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

7. pažymi, kaip svarbu remti realų 
pajamų padidėjimą, didesnes investicijas į 
kokybiškas darbo vietas, didinti vidaus 
paklausą ir užtikrinti teisingesnį sukurto 
turto paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklines sąlygas, 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

Or. es

Pakeitimas 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų atsižvelgta 
į ciklo sąlygas, struktūrines reformas ir 
vyriausybės investicijas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant padidinti 
investicijas į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį ir įtraukų sukurto turto 
paskirstymą; mano, kad Stabilumo ir 
augimo paktas turėtų būti lankstesnis, kad 
būtų atsižvelgta į ciklines sąlygas, 
struktūrines reformas ir vyriausybės 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 98
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama remiant realių 
pajamų padidėjimą ir siekiant daugiau 
investicijų į kokybiškas darbo vietas, 
didinant vidaus paklausą ir užtikrinant 
teisingesnį sukurto turto paskirstymą; 
mano, kad Stabilumo ir augimo paktas 
turėtų būti lankstesnis, kad būtų 
atsižvelgta į ciklo sąlygas, struktūrines 
reformas ir vyriausybės investicijas;

7. pažymi, kad į piliečių susirūpinimą 
geriausiai būtų reaguojama siekiant 
padidinti investicijas į kokybiškas darbo 
vietas, didinant vidaus paklausą ir 
užtikrinant teisingesnį sukurto turto 
paskirstymą; mano, kad turėtų būti 
visapusiškai išnaudojamas Stabilumo ir 
augimo pakto lankstumas, kad būtų 
atsižvelgta į ciklines sąlygas, struktūrines 
reformas ir vyriausybės investicijas;

Or. en

Pakeitimas 99
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
7 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pažymi, kad jei Komisijos 
prognozės pasitvirtins, euro zonoje 
realiojo darbo užmokesčio vienam 
gyventojui augimas šeštus metus iš eilės 
nesieks vieno procento;

Or. en

Pakeitimas 100
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
7 dalies 2 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) pabrėžia, kad teisingas darbo 
užmokestis ir realus jo didėjimas yra itin 
svarbūs veiksniai mažinant dirbančių 
žmonių skurdą;

Or. en
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Pakeitimas 101
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja, kad, kaip Europos 
Komisija pabrėžė 2020 m. metinėje 
tvaraus augimo strategijoje, moterys 
darbo rinkoje vis dar neturi palankių 
sąlygų, nepaisant to, kad mokydamosi jos 
paprastai pasiekia geresnių rezultatų; 
primena, kad profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politika yra itin 
svarbi šalinant lyčių skirtumus užimtumo 
ir darbo užmokesčio srityse; šiomis 
aplinkybėmis pabrėžia, kad Europos 
semestro procese ir sanglaudos politikoje 
reikia stiprinti lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad kai kurioms 
valstybėms narėms reikia skubiai 
investuoti į infrastruktūrą ir viešąsias 
paslaugas, ir ragina Europos Komisiją 
rasti reikiamų priemonių, kad labiau 
išsivysčiusių šalių patirtis šiame sektoriuje 
būtų perduota toms valstybėms;

Or. en

Pakeitimas 103
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Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia socialinio dialogo, kaip 
esminės darbuotojų sąlygų gerinimo 
priemonės, svarbą tiek dvišaliu, tiek 
trišaliu pavidalu; ragina šiam aspektui 
skirti daugiau reikšmės Europos semestro 
procese;

Or. en

Pakeitimas 104
Vlad-Marius Botoş

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 105
Mathilde Androuët

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
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subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui; 
ragina gerokai padidinti Europos žemės 
ūkio fondą kaimo plėtrai siekiant remti 
pokyčius žemės ūkio sektoriuje, jį 
modernizuoti, mažinti anglies dioksido 
išmetimą ir nutraukti perteklinį augalų 
apsaugos produktų ir GMO naudojimą; 
ragina propaguoti trumpas tiekimo 
grandines siekiant sutrumpinti pristatymo 
maršrutus, nes pervežant produktus 
išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 
dujos;

Or. fr

Pakeitimas 106
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis, skaidrus ir 
sutelktas į teigiamas paskatas; pritaria tam, 
kad būtų toliau pripažįstamas teritorinis 
aspektas, kuris būtų naudingas Europos 
semestrui; tvirtai pritaria tam, kad visų 
sričių ekonominė politika būtų nukreipta į 
tikslą iki 2040 m. ES neutralizuoti poveikį 
klimatui; be to, primena, kad svarbu 
įgyvendinti Žaliąjį kursą, ir atkreipia 
dėmesį į Žaliojo kurso rezoliuciją, dėl 
kurios Parlamentas balsavo 2020 m. 
sausio mėn.;

Or. en
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Pakeitimas 107
Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
integruojamas lyčių aspektas ir 
sudaromas biudžetas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą Europos semestro procese ir 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose.

Or. en

Pakeitimas 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas ir 
kompetencijos pajėgumai vietos ir 
regioniniu lygmenimis, kurie būtų 
naudingi Europos semestrui.

Or. ro

Pakeitimas 109
Tamás Deutsch
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas, abipusis ir sutelktas į 
teigiamas paskatas; pritaria tam, kad būtų 
toliau pripažįstamas teritorinis aspektas, 
kuris būtų naudingas Europos semestrui.

8. mano, kad sanglaudos politikos ir 
ekonomikos valdymo procesų pagal 
Europos semestrą ryšys turėtų būti 
subalansuotas ir kiek įmanoma sutelktas į 
teigiamas paskatas; mano, kad tolesnis 
teritorinio aspekto pripažinimas būtų 
naudingas Europos semestrui.

Or. en

Pakeitimas 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina remti bet kokio pobūdžio 
Europos teritorinį bendradarbiavimą 
(tarpvalstybinį, tarptautinį ir 
tarpregioninį, tiek viduje, tiek išorėje) ir 
sykiu siekti bendro ekonominės, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos tikslo;

Or. en

Pakeitimas 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad įgyvendinant Europos 
semestrą turėtų būti atsižvelgiama į 
galimybių gauti veiksmingą finansavimą 
labai taršiuose sektoriuose didinimą, kad 
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būtų galima vykdyti mokslinius tyrimus ir 
įgyvendinti ekologiškus ir mažiau taršius 
sprendimus siekiant sumažinti toksiškų 
dujų kiekį;

Or. en

Pakeitimas 112
Niklas Nienaß
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. apgailestauja, kad sanglaudos 
politikai siūloma mažiau išteklių; 
primygtinai tvirtina, kad siekiant tvaraus 
ir integracinio augimo sanglaudos 
politikai skirtos lėšos turėtų būti gerokai 
didesnės nei tos, kurios numatytos 
dabartinėje DFP;

Or. en

Pakeitimas 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. primena, kad reikia skirti kur kas 
daugiau dėmesio (ir atitinkamus biudžeto 
asignavimus) siekiant apsaugoti ir 
sustiprinti valstybių narių istorinį ir 
kultūrinį paveldą;

Or. en

Pakeitimas 114
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Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad MVĮ yra pagrindinis 
ES ekonomikos vystymosi ir užimtumo 
variklis, visų pirma Viduržemio jūros 
regionuose ir valstybėse, ir kad dėl 
struktūrinių priežasčių jos praktiškai 
negali išnaudoti viso bendrosios rinkos 
potencialo, nes joms tenka didelė 
mokesčių ir administracinė našta; todėl 
ragina Komisiją panaikinti nereikalingą 
naštą ir pašalinti kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. prašo Komisijos primygtinai 
paraginti valstybes nares stiprinti 
nacionalinių ir regioninių valdžios 
institucijų bendradarbiavimą su visais 
subjektais, kad būtų bendrai nustatyti 
vystymosi prioritetai ir paskirstytos lėšos, 
skatinančios pilietinės visuomenės 
dalyvavimą jos ateitį lemiančiuose 
sprendimuose;

Or. en

Pakeitimas 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
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8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. mano, kad būtina užtikrinti didesnį 
ekonominį įsipareigojimą numatant 
priemones, kurias įgyvendinant būtų 
galima mažinti gamtinius pavojus, 
susijusius su gaivalinėmis nelaimėmis ir 
augalų ligų plitimu;

Or. en

Pakeitimas 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 c straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pripažįsta nepriklausomų 
komunikacijos kanalų ir teisingos 
informacijos nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis svarbą; todėl 
primygtinai rekomenduojame Europos 
Komisijai imtis priemonių nepriklausomai 
žiniasklaidai remti regionų ir vietos 
lygmenimis informacijai apie Europos 
vertybes ir sanglaudos politikos 
laimėjimus skleisti;

Or. en

Pakeitimas 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 d straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. pažymi, kad Europos semestre 
turėtų būti įvertintos priemonės, kaip visi 
galimi reikalavimus atitinkantys Europos 
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fondų paramos gavėjai galėtų lengvai 
gauti tikrą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 e straipsnis (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8e. mano, kad mechanizmai, kuriais 
naudojantis galima gauti finansavimą iš 
Europos fondų, turėtų būti dar labiau 
supaprastinti ir padaryti lankstesniais tiek 
Komisijos, tiek valstybių narių lygmeniu 
ir kad galimiems paramos gavėjams, 
įskaitant NVO ir ekonominės veiklos 
vykdytojus, būtų padidinta galimybė jais 
pasinaudoti;

Or. en

Pakeitimas 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8f. pabrėžia, kad socialinių partnerių 
dalyvavimas nacionaliniu lygmeniu vis 
dar menkas ir kad tiek Komisija, tiek 
valstybių narių vyriausybės turėtų 
daugiau nuveikti siekdamos užtikrinti, 
kad su jais būtų reguliariai 
konsultuojamasi ir kad į jų nuomonę būtų 
atsižvelgiama tiek formuojant politiką, 
tiek priimant sprendimus;

Or. en
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Pakeitimas 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8g. pabrėžia, kad Europos ekonomikos 
ir visuomenės ekologinė pertvarka neturi 
nustelbti Europos Sąjungos ekonominio ir 
pramoninio vystymosi svarbos ir jos 
padėties pasaulio ekonomikoje; be to, 
Komisija turėtų skatinti galimybes 
naudotis veiksmingomis plėtros 
priemonėmis visiems suinteresuotiesiems 
subjektams labiausiai ekologinės 
pertvarkos paveiktuose regionuose;

Or. en

Pakeitimas 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Nuomonės projektas
8 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8h. palankiai vertina Europos 
Komisijos pasiūlymą įsteigti Teisingos 
pertvarkos fondą siekiant paskatinti 
investicijas į klimatui palankias 
technologijas; pabrėžia, kad fondo 
lėšomis taip pat siekiama kompensuoti 
pastangas, kurios reikalingos daugeliui 
ekonomikos sektorių siekiant laikytis ES 
klimato tikslų; įspėja, kad lėšos, 
naudojamos teisingos pertvarkos fondui 
steigti, neturėtų daryti poveikio bendram 
sanglaudos srities asignavimų lygiui; 
primena Europos Parlamento poziciją 
kitoje DFP išlaikyti sanglaudos 
finansavimo lygį; pažymi, kad kai kurie 
esami sanglaudos fondai jau prisideda 
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prie kovos su klimato kaita;

Or. en

Pakeitimas 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Nuomonės projektas
8 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8i. pabrėžia, kad žaliojo kurso 
projektams įgyvendinti reikės didelės 
praktinės patirties, darbo jėgos ir 
ekspertinių žinių; ragina EIB ir Komisiją 
sustiprinti savo pastangas teikiant paramą 
projektų vykdytojams ir vietos, 
regioninėms bei nacionalinėms valdžios 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Nuomonės projektas
8 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8j. palankiai vertina ES 
įsipareigojimą įgyvendinti DVT tiek savo 
politikoje, tiek juos įtraukiant į Europos 
semestrą; mano, kad artimiausiu 
laikotarpiu ES turėtų teikti prioritetą DVT 
įgyvendinimui.

Or. en


