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Pakeitimas 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. M. Monti ataskaitos1 ir Parlamento 
rezoliucijos dėl bendrosios rinkos 
sukūrimo2 nuorodą,

1. kadangi tikram Europos ekonomikos 
valdymui būtina užbaigti vidaus rinkos 
kūrimą, kaip numatoma M. Monti
ataskaitoje1,

Or. fr

Pakeitimas 2
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. kadangi galimos sankcijos, susijusios 
su Stabilumo ir augimo pakto (SAP) 
tikslų nesilaikymu, turi būti nustatomos 
tik jeigu nėra pakankamai valios laikytis 
šio pakto arba kai sukčiaujama, tačiau 
niekada dėl to, kad valstybė narė dėl nuo 
jos nepriklausančių priežasčių negeba 
laikytis šio pakto;

Or. en

Pakeitimas 3
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

                                               
1 „Nauja strategija bendrajai rinkai. Tarnaujant Europos ekonomikai ir visuomenei“ – profesoriaus Mario Monti 
ataskaita Europos Komisijos pirmininkui Chosė Manueliui Barosui, 2010 m. gegužės 9 d.
2 P7_TA (2010) 0186.
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. kadangi SAP tikslai turi derėti ne tik 
su strategija „Europa 2020“, bet ir su 
kitais įsipareigojimais, susijusiais su 
išlaidomis tyrimams ir technologinei 
plėtrai, aplinkai, švietimui, skurdo 
panaikinimui ir paramai vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 4
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. kadangi, kaip nurodyta ir M. Monti 
ataskaitoje, ir 2010 m. gegužės 20 d. 
Parlamento rezoliucijoje dėl bendrosios 
rinkos vartotojams ir piliečiams sukūrimo, 
užimtumas, skurdo mažinimas ir geros 
darbo sąlygos yra būtini siekiant, kad 
vidaus rinka vėl veiktų sėkminga;

Or. en

Pakeitimas 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabaigti rengti esamą Stabilumo ir 
augimo paktą, įskaitant naują valdymo 
sistemą, ir įtraukti į jį atskirą Augimo ir 
užimtumo paktą, kuris būtų grindžiamas 
tikrais ekonominiais tikslais, įskaitant 
užimtumą ir investicijas, kad siekiant 

Išbraukta.
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kontroliuoti valstybės deficitą darbo vietų 
kūrimas būtų laikomas ne mažiau svarbiu 
klausimu, ir kuris būtų parengtas kaip 
SESV 121 straipsniu grindžiama teisinė 
priemonė (1 rekomendacijos nauja 
įtrauka),

Or. fr

Pakeitimas 6
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabaigti rengti esamą Stabilumo ir 
augimo paktą, įskaitant naują valdymo 
sistemą, ir įtraukti į jį atskirą Augimo ir 
užimtumo paktą, kuris būtų grindžiamas 
tikrais ekonominiais tikslais, įskaitant 
užimtumą ir investicijas, kad siekiant 
kontroliuoti valstybės deficitą darbo vietų 
kūrimas būtų laikomas ne mažiau svarbiu 
klausimu, ir kuris būtų parengtas kaip 
SESV 121 straipsniu grindžiama teisinė 
priemonė (1 rekomendacijos nauja įtrauka),

5. pabaigti rengti esamą Stabilumo ir 
augimo paktą, įskaitant naują valdymo 
sistemą, ir įtraukti į jį atskirą Augimo, 
užimtumo ir skurdo mažinimo paktą, kuris 
būtų grindžiamas tikrais ekonominiais 
tikslais, įskaitant užimtumą ir investicijas, 
kad siekiant kontroliuoti valstybės deficitą 
darbo vietų kūrimas būtų laikomas ne 
mažiau svarbiu klausimu, ir kuris būtų 
parengtas kaip SESV 121 straipsniu 
grindžiama teisinė priemonė 
(1 rekomendacijos nauja įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 7
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad sankcijų mechanizmas, 
susijęs su SAP nuostatų laikymusi, galėtų 
būti taikomas tik tuo atveju, jeigu būtų 
parengti to paties tipo sankcijų 
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mechanizmai, susiję su kitų strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytų tikslų –  visiško 
užimtumo, skurdo mažinimo ir gerų darbo 
sąlygų – laikymusi;

Or. en

Pakeitimas 8
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. sukurti stipresnę analitinę priežiūros 
sistemą (įskaitant pažangos lentelę, kurioje 
būtų pateikiami konkretūs orientaciniai 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
anksti pastebėti pavojų), pagal kurią 
daugiašalė priežiūra būtų skaidriai ir 
taikant tinkamą metodiką vykdoma 
remiantis pagrindiniais ekonomikos 
rodikliais (realiais ir nominaliais), kurie 
galėtų paveikti konkurencingumo būklę,
įskaitant (bet neapsiribojant) augimo greitį, 
nacionalinio BVP sudėtį, užimtumo lygį,
realius valiutų kursų pokyčius, darbo 
sąnaudų pokyčius, einamosios sąskaitos ir 
(arba) mokėjimų balanso pokyčius, 
kreditavimo augimą, kapitalo formavimą 
ir įplaukas, našumo pokyčius ir turto 
rinkų (įskaitant privačių skolų ir būsto 
rinkų) pokyčius, procentinę investicijų į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
BVP dalį, išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimą, aukštojo ir 
vidurinio mokslo pasiekimų rezultatus ir 
skurdo mažinimą (1 rekomendacijos 2 
įtrauka),

6. sukurti stipresnę analitinę priežiūros 
sistemą (įskaitant pažangos lentelę, kurioje 
būtų pateikiami konkretūs orientaciniai 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
anksti pastebėti pavojų), pagal kurią 
daugiašalė priežiūra būtų skaidriai ir 
taikant tinkamą metodiką vykdoma 
remiantis pagrindiniais ekonomikos 
rodikliais (realiais ir nominaliais), įskaitant 
(bet neapsiribojant) mokėjimų balanso 
einamosios sąskaitos pokyčius, grynojo 
užsienio turto pozicijas, mokesčio bazės 
raidą, efektyviuosius realiuosius valiutų 
kursus, įplaukas, našumą (įskaitant 
išteklių naudojimo efektyvumą ir bendrą 
gamybos veiksnių našumą), vieneto darbo 
sąnaudas, kiekybinius ir kokybinius su 
užimtumo ir socialinės sanglaudos lygiu 
susijusius rodiklius, netiesioginio poveikio 
aplinkai rodiklius, taip pat kreditavimo 
augimą ir turto kainų (įskaitant finansinio 
turto ir būsto rinkų) pokyčius, procentinę 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą BVP dalį, išmetamųjų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
mažinimą, aukštojo ir vidurinio mokslo 
pasiekimų rezultatus ir skurdo mažinimą. 
Turėtų būti nustatytos įspėjimo ribos, 
susijusios su į pažangos lentelę įtrauktais 
rodikliais;
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Or. en

Pakeitimas 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. sukurti stipresnę analitinę priežiūros 
sistemą (įskaitant pažangos lentelę, kurioje 
būtų pateikiami konkretūs orientaciniai 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
anksti pastebėti pavojų), pagal kurią 
daugiašalė priežiūra būtų skaidriai ir 
taikant tinkamą metodiką vykdoma 
remiantis pagrindiniais ekonomikos 
rodikliais (realiais ir nominaliais), kurie 
galėtų paveikti konkurencingumo būklę, 
įskaitant (bet neapsiribojant) augimo greitį, 
nacionalinio BVP sudėtį, užimtumo lygį, 
realius valiutų kursų pokyčius, darbo 
sąnaudų pokyčius, einamosios sąskaitos ir 
(arba) mokėjimų balanso pokyčius, 
kreditavimo augimą, kapitalo formavimą ir 
įplaukas, našumo pokyčius ir turto rinkų 
(įskaitant privačių skolų ir būsto rinkų) 
pokyčius, procentinę investicijų į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
BVP dalį, išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų mažinimą, aukštojo ir 
vidurinio mokslo pasiekimų rezultatus ir 
skurdo mažinimą (1 rekomendacijos 2 
įtrauka),

6. sukurti stipresnę analitinę priežiūros 
sistemą (įskaitant pažangos lentelę, kurioje 
būtų pateikiami konkretūs orientaciniai 
duomenys, pagal kuriuos būtų galima 
anksti pastebėti pavojų), pagal kurią 
daugiašalė priežiūra būtų skaidriai ir 
taikant tinkamą metodiką vykdoma 
remiantis pagrindiniais ekonomikos 
rodikliais (realiais ir nominaliais), kurie 
galėtų paveikti konkurencingumo būklę, 
įskaitant (bet neapsiribojant) augimo greitį, 
nacionalinio BVP sudėtį, užimtumo lygį, 
realius valiutų kursų pokyčius, darbo 
sąnaudų pokyčius, einamosios sąskaitos ir 
(arba) mokėjimų balanso pokyčius, 
kreditavimo augimą, kapitalo formavimą ir 
įplaukas, našumo pokyčius ir turto rinkų 
(įskaitant privačių skolų ir būsto rinkų) 
pokyčius ir procentinę investicijų į 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
BVP dalį (1 rekomendacijos 2 įtrauka),

Or. fr

Pakeitimas 10
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. nustatyti, kad Komisija parengtų 
tinkamas analitines priemones ir sutelktų 
kompetenciją siekiant išsamiai išnagrinėti 
nuolat skirtingų tendencijų euro zonoje 
priežastis, įskaitant bendrosios politikos 
poveikį diferencijuotoms ekonomikos 
sistemoms šioje zonoje (1 rekomendacijos 
nauja 3a įtrauka); 

Or. en

Pakeitimas 11
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. parengti bendras taisykles, kad būtų 
aktyviau vadovaujamasi bendrosiomis 
ekonominės politikos gairėmis ir kad jos 
būtų laikomos viena iš pagrindinių 
ekonominio vadovavimo bei priežiūros
priemonių su konkrečioms valstybėms 
narėms pritaikytomis rekomendacijomis, 
atitinkančiomis strategiją „Europa 2020“, 
orientuotomis į augimą, struktūrines 
reformas, produktyvumą ir 
konkurencingumą, taip pat atsižvelgiant į 
valstybių narių panašumus ir skirtumus bei 
stiprinant sąlyginius konkurencinius 
valstybių narių pranašumus (1 
rekomendacijos, 4 įtrauka; išbraukta 
paskutinė dalis);,

7. parengti bendras taisykles, kad būtų 
aktyviau vadovaujamasi bendrosiomis 
ekonominės politikos gairėmis ir kad jos 
būtų laikomos viena iš pagrindinių 
ekonominio vadovavimo priemonių, taip 
pat atsižvelgiant į valstybių narių 
panašumus ir skirtumus tam, kad būtų 
sustiprintas ekonomikos atsparumas 
išorės sukrėtimams ir teigiamas valstybių 
narių sprendimų, kurie gali turėti įtakos 
kitoms valstybėms narėms, poveikis;

Or. en
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Pakeitimas 12
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis būtų 
nagrinėjamos integruotos gairės, būtų 
numatyta laiko plataus masto diskusijoms 
finansų bei ekonominės padėties ES 
klausimais ir visos suinteresuotos šalys 
galėtų ženkliai ir laiku prisidėti (1 
rekomendacijos 7 įtrauka),

8. nustatyti konkretų laikotarpį, per kurį 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis būtų 
nagrinėjamos integruotos gairės, būtų 
numatyta laiko plataus masto diskusijoms 
finansų bei ekonominės padėties ES 
klausimais, įskaitant konsultacijas su 
Europos lygmens socialiniais partneriais 
ir makroekonominio socialinio dialogo 
aktyvinimą, ir visos suinteresuotos šalys 
galėtų ženkliai ir laiku prisidėti (1 
rekomendacijos 7 įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 13
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pradėti griežčiau vertinti stabilumo ir 
konvergencijos programas (SKP) jų 
sąsajų su kitais valstybių narių ir 
Sąjungos tikslais aspektu ir atlikti šį 
vertinimą prieš patvirtinant SKP 
numatytas politines priemones 
nacionaliniu lygmeniu (1 rekomendacijos 
11 įtrauka);

Or. en
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Pakeitimas 14
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pradėti „Europos semestrą“ metų 
pradžioje atliekant horizontalią peržiūrą, 
kurios pagrindu Europos Vadovų Taryba, 
remdamasi Komisijos pateiktais 
analitiniais duomenimis, nustatytų 
pagrindines Sąjungai ir euro zonai 
kylančias ekonomines problemas ir 
pateiktų strategines gaires dėl politikos; 
valstybės narės, rengdamos savo SKP ir 
nacionalines reformų programas (NRP), 
atsižvelgtų į šios horizontalios peržiūros 
išvadas (1 rekomendacijos nauja 9a 
įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 15
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. rengti SKP ir NRP tuo pačiu metu, 
kad reformų poveikis augimui ir fiskalinis 
poveikis atsispindėtų nacionalinėse 
metinėse ir daugiametėse biudžeto 
strategijose ir tiksluose ir drauge būtų 
paisoma nacionalinių taisyklių ir 
procedūrų (1 rekomendacijos 10 įtrauka);

Or. en
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Pakeitimas 16
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. užtikrinti, kad atliekant Sąjungos 
lygmens SKP ir NRP vertinimą būtų 
didesnė atskaitomybė ir daugiau 
skaidrumo Parlamento atžvilgiu, siekiant 
labiau atkreipti visuomenės dėmesį ir 
padidinti grupinį spaudimą, kai svarbūs 
su biudžetu susiję klausimai dar rengiami 
nacionaliniu lygmeniu (1 rekomendacijos 
14 įtrauka); 

Or. en

Pakeitimas 17
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. nustatyti reikalavimą, kad valstybės 
narės pateiktų papildomą informaciją, 
jeigu kyla pagrįstas susirūpinimas, kad 
vykdoma politika gali pakenkti tinkamam 
vidaus rinkos, Ekonominės ir pinigų 
sąjungos veikimui arba sukelti pavojų 
Sąjungos nustatytiems, ypač strategijoje 
„Europa 2020“, tikslams (1 
rekomendacijos 17 įtrauka); 

Or. en
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Pakeitimas 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. nepateikti šios rekomendacijos:
„pradėti taikyti perviršinio deficito 
procedūrą (PDP) arba pernelyg didelio 
įsiskolinimo priežiūros procedūrą 
(PDĮPP) remiantis bendros skolos lygiu. 
PDP (PDĮPP), įskaitant reguliariai 
teikiamas išsamias skolos dinamikos ir 
pokyčių ataskaitas, būtų pradedamos 
visose valstybėse narėse, kuriose valstybės 
įsiskolinimo lygis viršija 60 % ribą ir 
nemažėja patenkinamu tempu. Perviršinio 
deficito procedūra nebūtų taikoma, jei 
šalis vykdo savo vidutinės trukmės 
fiskalinį tikslą, ir būtų nutraukiama, jei 
skolos lygis taptų mažesnis nei 60 %.“ 
(išbraukiama 2 rekomendacijos 1 
įtrauka),

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 19
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. nepateikti šios rekomendacijos: pradėti 
taikyti perviršinio deficito procedūrą (PDP) 
arba pernelyg didelio įsiskolinimo 
priežiūros procedūrą (PDĮPP) remiantis 
bendros skolos lygiu. PDP (PDĮPP), 
įskaitant reguliariai teikiamas išsamias 
skolos dinamikos ir pokyčių ataskaitas, 
būtų pradedamos visose valstybėse narėse, 
kuriose valstybės įsiskolinimo lygis viršija 
60 % ribą ir nemažėja patenkinamu 

9. paaiškinti perviršinio deficito procedūrą 
(PDP) arba pernelyg didelio įsiskolinimo 
priežiūros procedūrą (PDĮPP) ir padidinti 
jų skaidrumą, drauge teikti didesnę 
svarbą skolai, skolos ir deficito ryšiui, taip 
pat jų dinamiškai raidai;
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tempu. Perviršinio deficito procedūra 
nebūtų taikoma, jei šalis vykdo savo 
vidutinės trukmės fiskalinį tikslą, ir būtų 
nutraukiama, jei skolos lygis taptų 
mažesnis nei 60 %.“ (išbraukiama 2 
rekomendacijos 1 įtrauka),

Or. en

Pakeitimas 20
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. paspartinti PDP procedūras, ypač 
turint mintyje valstybes nares, kurios 
nuolat pažeidžia paktą (2 rekomendacijos 
nauja 2 įtrauka); 

Or. en

Pakeitimas 21
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. nustatyti konkrečiai šaliai pritaikytą 
diferencijuotą fiskalinio konsolidavimo, 
kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 
2015 m., eigos grafiką, siekiant 
pertvarkyti visus valstybės deficito lygius 
pagal SAP nustatytus tikslus (2 
rekomendacijos nauja 3a įtrauka);

Or. en
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Pakeitimas 22
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. naudoti Sąjungos biudžetą siekiant 
nustatyti sąžiningas, laiku taikomas ir 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
skatinama laikytis SAP taisyklių, pvz., 
išplėsti sąlygas ir prašyti valstybių narių 
perskirti lėšas siekiant, kad pagerėtų 
valstybės finansų kokybė, kai pagal SESV 
126 straipsnio 6 dalį nustatoma, kad 
susidarė perviršinis deficitas (2 
rekomendacijos nauja 3b įtrauka); 

Or. en

Pakeitimas 23
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. nustatyti stebėsenos ir kitus 
atgrasomuosius mechanizmus, įskaitant 
viešus įspėjimus valstybėms narėms, 
kurios nepasiekė savo vidutinės trukmės 
fiskalinio tikslo arba nesiekia jo sutartu 
tempu (2 rekomendacijos 4 įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 24
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. nustatyti stebėsenos mechanizmą, 
įskaitant galimus įspėjimus ir didėjančias 
sankcijas, pvz., taikyti palūkaninius 
indėlius, valstybėms narėms, kurios dėl 
netinkamos fiskalinės politikos nepasiekė 
savo vidutinės trukmės fiskalinio tikslo ar 
nesiekia jo sutartu tempu esant 
palankioms ekonominėms sąlygoms (2 
rekomendacijos 4 įtrauka); 

Or. en

Pakeitimas 25
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. numatyti iš anksto nustatytas 
prevencines paskatas, dėl kurių 
nepriklausomai nuo Tarybos sprendimą 
priimtų Komisija, arba pusiau automatiškai 
taikomas sankcijas siekiant, kad būtų 
galima palengvinti ir progresyviai vykdyti 
išankstinio įspėjimo veiksmus, iš dalies 
išbraukta),

10. numatyti iš anksto nustatytas 
prevencines paskatas, dėl kurių 
nepriklausomai nuo Tarybos sprendimą 
priimtų Komisija, arba pusiau automatiškai 
taikomas sankcijas siekiant, kad būtų 
galima palengvinti ir progresyviai vykdyti 
išankstinio įspėjimo veiksmus; tokios 
paskatos ar sankcijos turėtų apimti 
įvairias priemones – pradedant įvardijimu 
ir sugėdijimu bei laikinu Sąjungos lėšų 
(struktūrinių, sanglaudos ir BŽŪP) 
užšaldymu ir baigiant ilgalaikiu Sąjungos 
lėšų praradimu ir (arba) finansinėmis 
nuobaudomis; valstybės narės, kurioms 
taikomos šios sankcijos, turėtų privalėti 
padengti šiuos užšaldytus ar prarastus 
Sąjungos mokėjimus iš savo nacionalinių 
biudžetų (2 rekomendacijos 7 įtrauka);

Or. en
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Pakeitimas 26
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. teisinėmis priemonėmis tiksliai 
apibrėžti SESV protokole Nr. 12 nustatytą 
valstybių narių prievolę vykdyti biudžeto 
procedūras, pagal kurias būtų 
užtikrinama, kad valstybės vykdytų 
Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl 
biudžetinės drausmės (2 rekomendacijos 
nauja 7a įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 27
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pakeisti, kaip tai būtina, Komisijos 
vidaus sprendimų priėmimo procedūrą, 
siekiant užtikrinti veiksmingą ir greitą 
minėtųjų prevencinių nuobaudų taikymą (2 
rekomendacijos 9 įtrauka; iš dalies 
išbraukta),

11. pakeisti, kaip tai būtina, Komisijos 
vidaus sprendimų priėmimo procedūrą, 
siekiant užtikrinti veiksmingą ir greitą 
minėtųjų prevencinių nuobaudų ir paskatų
taikymą (2 rekomendacijos 9 įtrauka; iš 
dalies išbraukta);

Or. en

Pakeitimas 28
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. nustatyti konkrečią euro zonos 
sustiprintos stebėsenos sistemą ir dėmesį
skirti itin dideliems makroekonominiams 
skirtumams, kainų konkurencingumui, 
realiems valiutos kursams, kreditų augimui 
ir esamiems sąskaitų pokyčiams 
atitinkamose valstybėse narėse, procentinei 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą BVP daliai, 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimui, aukštojo ir vidurinio 
mokslo pasiekimų rezultatams ir skurdo 
mažinimui (3 rekomendacijos 1 įtrauka),

12. nustatyti konkrečią euro zonos 
sustiprintos stebėsenos sistemą ir dėmesį 
skirti itin dideliems makroekonominiams 
skirtumams, kainų konkurencingumui, 
realiems valiutos kursams, kreditų augimui 
ir esamiems sąskaitų pokyčiams 
atitinkamose valstybėse narėse; procentinei 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą BVP daliai, 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų mažinimui, aukštojo ir vidurinio 
mokslo pasiekimų rezultatams ir skurdo 
mažinimui. Taip turėtų būti siekiama 
parengti diferencijuotą euro zonos 
pažangos lentelę, įskaitant konkrečias 
įspėjimo ribas, visų pirma susijusias su 
realiaisiais efektyviaisiais valiutų kursų 
pokyčiais, taip pat nustatyti vykdymo 
mechanizmus (sankcijas ir skatinamąsias 
priemones), skirtus problemoms, 
susijusioms su pernelyg dideliu 
makroekonominiu disbalansu, spręsti;

Or. en

Pakeitimas 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. nustatyti konkrečią euro zonos 
sustiprintos stebėsenos sistemą ir dėmesį 
skirti itin dideliems makroekonominiams 
skirtumams, kainų konkurencingumui, 
realiems valiutos kursams, kreditų augimui 
ir esamiems sąskaitų pokyčiams 
atitinkamose valstybėse narėse, procentinei 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą BVP daliai, 
išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių 

12. nustatyti konkrečią euro zonos 
sustiprintos stebėsenos sistemą ir dėmesį 
skirti itin dideliems makroekonominiams 
skirtumams, kainų konkurencingumui, 
realiems valiutos kursams, kreditų augimui 
ir esamiems sąskaitų pokyčiams 
atitinkamose valstybėse narėse ir 
procentinei investicijų į mokslinius tyrimus 
ir technologinę plėtrą BVP daliai (3 
rekomendacijos 1 įtrauka),
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dujų mažinimui, aukštojo ir vidurinio 
mokslo pasiekimų rezultatams ir skurdo 
mažinimui (3 rekomendacijos 1 įtrauka),

Or. fr

Pakeitimas 30
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. nepateikti šios rekomendacijos: 
„stiprinti euro grupės pirmininko 
sekretoriatą ir jo kabinetą“ (išbraukiama 
3 rekomendacijos 3 įtrauka),

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 31
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. nepateikti šios rekomendacijos: 
„stiprinti euro grupės pirmininko 
sekretoriatą ir jo kabinetą“ (išbraukiama 
3 rekomendacijos 3 įtrauka),

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 32
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)



AM\831869LT.doc 19/26 PE448.871v02-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. per metus įsteigti nuolatinį Europos 
valiutos fondą, kaip paskutinę skolinimo 
ir skolinimosi priemonę, remiantis turima 
patirtimi (Europos finansinio stabilumo 
fondas, Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonė ir Europos 
mokėjimų balanso priemonė), ir nustatyti 
aiškias sprendimų priėmimo procedūros, 
finansavimo, paskolų teikimo sąlygų ir 
stebėsenos taisykles (4 rekomendacijos 1 
įtrauka);

Or. en

Pakeitimas 33
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. nedelsiant sukurti Europos skolų 
agentūrą, kurioje į bendrą sistemą būtų 
sutelkiama valstybių narių nacionalinės 
valstybinės skolos dalis suteikiant abipusę 
garantiją ir kuri išleistų naujus skolos 
vertybinius popierius, taikydama bendrą 
palūkanų normą, taigi būtų sumažintas 
spekuliacinio išpuolio pavojus, pastebėtas 
Graikijos atveju. Ši agentūra taip pat 
galėtų išleisti bendros skolos vertybinius 
popierius (euroobligacijas) siekdama 
finansuoti konkrečius investicinius 
projektus, geriausiu atveju 
pasinaudodama ES biudžeto lėšomis (4 
rekomendacijos nauja įtrauka),

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. nedelsiant sukurti Europos skolų 
agentūrą, kurioje į bendrą sistemą būtų 
sutelkiama valstybių narių nacionalinės 
valstybinės skolos dalis suteikiant abipusę 
garantiją ir kuri išleistų naujus skolos 
vertybinius popierius, taikydama bendrą 
palūkanų normą, taigi būtų sumažintas 
spekuliacinio išpuolio pavojus, pastebėtas 
Graikijos atveju. Ši agentūra taip pat 
galėtų išleisti bendros skolos vertybinius 
popierius (euroobligacijas) siekdama 
finansuoti konkrečius investicinius 
projektus, geriausiu atveju 
pasinaudodama ES biudžeto lėšomis (4 
rekomendacijos nauja įtrauka),

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 35
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. įvertinti galimybes ilgainiui sukurti 
sistemą, pagal kurią valstybės narės 
galėtų dalyvauti bendrų vyriausybinių 
obligacijų emisijoje, jeigu jos vykdo iš 
anksto nustatytus konkrečius 
reikalavimus (5 rekomendacijos 1 
įtrauka);

Or. en
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Pakeitimas 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. paraginti Komisiją, kuri atlieka 
valstybių narių biudžeto kontrolės 
vaidmenį, svarstyti dėl Europos valiutos 
fondo įsteigimo, siekiant papildyti 
Stabilumo ir augimo paktą. Šį fondą 
galėtų finansuoti euro zonos šalys pagal
proporcingo BVP įnašo principą, taip pat 
jį sudarytų baudos, proporcingos jų skolos 
ir deficito lygiui. Valstybės narės galėtų 
prašyti šio fondo pagalbos, kurios suma 
būtų lygi jų įneštų lėšų sumai, 

Or. fr

Pakeitimas 37
António Fernando Correia De Campos

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti Sąjungos 
sanglaudos politiką siekiant sumažinti 
struktūrinius trūkumus ir padidinti 
konkurencingumą ekonomiškai silpnuose ir 
atokiausiuose regionuose 
(5 rekomendacijos 2 įtrauka),

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti ir atnaujinti
Sąjungos sanglaudos politiką atsižvelgiant 
į strategijos „Europa 2020“ tikslus ir
siekiant sumažinti struktūrinius trūkumus ir 
padidinti konkurencingumą ekonomiškai 
silpnuose ir atokiausiuose regionuose, visų 
pirma padedant finansuoti MVĮ poreikius 
ir sėkmingai dalyvauti vidaus rinkoje,

Or. en
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Pakeitimas 38
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti Sąjungos 
sanglaudos politiką siekiant sumažinti 
struktūrinius trūkumus ir padidinti 
konkurencingumą ekonomiškai silpnuose ir 
atokiausiuose regionuose 
(5 rekomendacijos 2 įtrauka),

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti Sąjungos 
sanglaudos politiką siekiant sumažinti 
struktūrinius trūkumus ir padidinti 
konkurencingumą ekonomiškai silpnuose 
regionuose ir atokiausiuose regionuose 
(5 rekomendacijos 2 įtrauka), visų pirma 
padedant finansuoti MVĮ poreikius ir 
patekti į vidaus rinką,

Or. en

Pakeitimas 39
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti Sąjungos 
sanglaudos politiką siekiant sumažinti 
struktūrinius trūkumus ir padidinti 
konkurencingumą ekonomiškai silpnuose ir 
atokiausiuose regionuose,

16. glaudžiai bendradarbiaujant su Europos 
investicijų banku stiprinti Sąjungos 
sanglaudos politiką siekiant sumažinti 
struktūrinius trūkumus ir padidinti 
konkurencingumą ekonomiškai silpnuose ir 
atokiausiuose regionuose, visų pirma 
padedant finansuoti MVĮ poreikius ir 
įsitraukti į vidaus rinką,

Or. en

Pakeitimas 40
Pascal Canfin

Nuomonės projektas
18 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius (5 rekomendacijos nauja 
įtrauka). 

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius. atsižvelgiant į tai, kad 
bendradarbiavimas mokesčių srityje yra 
vienas iš ekonomikos valdymo kertinių 
akmenų, įsteigti aukšto lygio mokesčių 
politikos grupę, kuriai vadovautų 
Komisija ir kuri turėtų įgaliojimus siekti 
strateginio ir pragmatinio požiūrio 
Sąjungos mokesčių politikos klausimais, 
drauge skirti ypatingą dėmesį kovai su 
mokestiniu sukčiavimu, pasirūpinti, kad 
būtų vėl aktyviau laikomasi įmonių 
apmokestinimo kodekso, ir plačiau taikyti 
valstybės pagalbos teikimo procedūras 
kovojant su nesąžininga konkurencija 
mokesčių srityje, priimti taupymo pajamų 
apmokestinimo direktyvą, kurios taikymo 
sritis būtų išplėsta ir kurioje automatinis 
keitimasis informacija būtų bendroji 
taisyklė, išplėsti ir išplėtoti aplinkos 
mokesčius, palengvinti bendros 
konsoliduotos įmonių pelno mokesčio 
bazės priėmimą ir drauge siekti nustatyti 
mažiausius mokesčio tarifus, vykdyti 
augimą didinančias mokesčių reformas ir 
nustatyti Sąjungos lygmens finansinių 
sandorių mokestį. (5 rekomendacijos 
nauja įtrauka).

Or. en

Pakeitimas 41
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius (5 rekomendacijos nauja 
įtrauka). .

18. toliau dėti pastangas siekiant 
koordinuoti ES mokesčius, ypač siekiant 
nustatyti bendrą konsoliduotą įmonių 
pelno mokesčio bazę (5 rekomendacijos 
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nauja įtrauka).

Or. en

Pakeitimas 42
Cornelis de Jong

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius.

18. toliau dėti pastangas siekiant nustatyti 
mažiausią Sąjungos įmonių pelno 
mokesčio lygį ir pastangas siekiant 
susitarti dėl bendros konsoliduotos 
įmonių pelno mokesčio bazės.

Or. en

Pakeitimas 43
Alan Kelly

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius (5 rekomendacijos nauja 
įtrauka). 

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti 
ES mokesčius ir atkreipti dėmesį į tai, kad 
geriausiai šio tikslo galima pasiekti 
veikiant savanoriškai (5 rekomendacijos 
nauja įtrauka).

Or. en

Pakeitimas 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Nuomonės projektas
18 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

18. toliau dėti pastangas siekiant suderinti
ES mokesčius (5 rekomendacijos nauja 
įtrauka).

18. toliau dėti pastangas siekiant 
koordinuoti ES mokesčius (5 
rekomendacijos nauja įtrauka).

Or. fr

Pakeitimas 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. suderinti nacionalinių biudžetų 
grafikus ir, atsižvelgiant į Sąjungos 
„semestrą“, užtikrinti, kad didesnes 
biudžeto galias įgijusio Europos 
Parlamento ir nacionalinių parlamentų 
veikla būtų kuo geriau koordinuojama. 
Taryba ir Komisija turėtų konsultuotis su 
Parlamentu dėl pagrindinių ekonomikos 
politikos gairių, užimtumo gairių ir 
rodiklių, kuriais grindžiamos 
nacionalinės reformų programos.

Or. fr

Pakeitimas 46
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. Teisės akto, kurį reikia priimti, 
tikslas turėtų būti sustiprinti Komisijos 
(Eurostato) įgaliojimus audituoti 
nacionalinius statistikos duomenis, 



PE448.871v02-00 26/26 AM\831869LT.doc

LT

svarbius norint pranešti apie valstybės 
finansus.

Or. en


