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Pakeitimas 1
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad gaminių 
standartai būtų privaloma Europos vidinės 
konkurencijos sąlyga pripažįstant, kad jie 
(gaminių standartai) yra pagrindinė 
priemonė siekiant vartotojams ir įmonėms 
teikti aukštos kokybės prekes bei 
paslaugas, vadovaujantis novatoriškais bei 
tarptautiniu mastu pripažintais 
standartais;

1. pripažįsta gaminių standartų svarbą 
veikiančioje Europos vidaus rinkoje ir 
laiko standartus pagrindine priemone
siekiant skatinti vartotojams ir įmonėms 
teikti tvarias ir aukštos kokybės prekes bei 
paslaugas; pritaria pasiūlymui reformuoti 
Europos standartizacijos sistemą ir ragina 
parengti priemones, kuriomis būtų 
skatinamas skaidrumas, sąnaudų 
mažinimas ir geriau įtraukiami
suinteresuotieji subjektai;

Or. en

Pakeitimas 2
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad būtinai reikia ES 
informacijos ir ryšių technologijų (IRT) 
standartizacijos politiką pritaikyti prie 
rinkos ir politikos pokyčių, tai padės 
pasiekti Europos politikos tikslų, kurių 
siekiant reikalingos tokios sąveikos, kaip 
pvz., e. verslas, e. prekyba, e. gabenimas, 
intelektinės transporto sistemos (ITS) ir 
t. t.;

Or. en
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Pakeitimas 3
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pastebi, kad siekiant supaprastinti 
bendros rinkos veiklą yra būtina 
patobulinti abipusio Paslaugų direktyvos 
vertinimo procesą; mano, kad šiuo metu 
valstybių narių administracijoms 
egzistuojančios biurokratinės kliūtys 
valstybiniu, regioniniu bei vietos 
lygmenimis neleidžia visoms valstybėms 
narėms pritaikyti bendrų taisyklių;

2. pažymi, kad, siekiant užtikrinti 
veiksmingą bendrosios rinkos veiklą, 
abipusio Paslaugų direktyvos vertinimo 
procesą, kurį pirmą kartą pagal minėtąją 
direktyvą inicijavo Komisija, galima, nors 
jo rezultatai ir geri, toliau tobulinti, ypač 
tinkamai keičiantis duomenimis;

Or. it

Pakeitimas 4
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pastebi, kad siekiant supaprastinti 
bendros rinkos veiklą yra būtina 
patobulinti abipusio Paslaugų direktyvos 
vertinimo procesą; mano, kad šiuo metu 
valstybių narių administracijoms 
egzistuojančios biurokratinės kliūtys 
valstybiniu, regioniniu bei vietos 
lygmenimis neleidžia visoms valstybėms 
narėms pritaikyti bendrų taisyklių;

2. pastebi, kad siekiant supaprastinti 
bendrosios rinkos veiklą yra būtina 
patobulinti abipusio Paslaugų direktyvos 
vertinimo procesą; ragina atlikti 
direktyvos dėl paslaugų kokybės poveikio 
vertinimą ir įvertinti, kokia veiksmų laisvė 
pagal direktyvą paliekama valdžios 
institucijoms, kad jos galėtų paslaugų 
teikėjams nustatyti su visuomenės 
interesais susijusius reikalavimus; mano, 
kad šiuo metu valstybių narių 
administracijoms egzistuojančios 
biurokratinės kliūtys valstybiniu, 
regioniniu bei vietos lygmenimis neleidžia 
visoms valstybėms narėms pritaikyti 
bendrų taisyklių;

Or. en



AM\853998LT.doc 5/18 PE456.800v01-00

LT

Pakeitimas 5
Patrizia Toia, Roberto Gualtieri

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant teisės aktus pripažinti verslo 
modelių įvairovę Europoje; ypač pabrėžia, 
kad svarbios socialinės ekonomikos 
įmonės, kurių modelis grindžiamas ne 
dydžiu ar veiklos sritimi, bet pagarba 
bendroms vertybėms, kaip matyti iš 
socialinių suinteresuotųjų subjektų 
įtraukimo, iš to, kad pirmenybė teikiama 
su asmenimis susijusiems ir socialiniams 
tikslams, o ne su kapitalu susijusiems 
siekiams, iš to, kad užtikrinami ir 
įgyvendinami solidarumo ir atsakomybės 
principai, derinami naudotojų ir 
visuotinės svarbos interesai, savanoriška 
ir atvira narystė, didžioji pertekliaus dalis 
naudojama tvaraus vystymosi tikslams 
siekti ir paslaugoms nariams teikti bendro 
intereso labui;

Or. it

Pakeitimas 6
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad dar nesukurta paslaugų 
sektoriaus vidaus rinka; ragina Komisiją 
siekiant panaikinti esamas technines, 
administracines ir su įstatymais susijusias 
kliūtis paspartinti Elektroninių parašų 
direktyvos peržiūrą ir sukurti reikalingą 
pagrindą elektroninės atpažinties ir 
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elektroninio tapatumo nustatymo 
bendram pripažinimui Europos 
Sąjungoje;

Or. ro

Pakeitimas 7
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad vidaus rinkoje plėtojant 
elektroninę prekybą reikia susitelkti ties 
problemomis, su kuriomis susiduria 
skaitmeninės ekonomikos vartotojai bei 
ties vienodų galimybių užtikrinimu 
paslaugų gavėjams, kurių tautybė ar 
gyvenamoji vieta yra skirtingos; pabrėžia 
būtinybę sukurti reguliavimo sistemą skirtą 
vartotojų apsaugai elektroninės prekybos 
sektoriuje skatinti;

3. mano, kad vidaus rinkoje plėtojant 
elektroninę prekybą reikia susitelkti ties 
problemomis, su kuriomis susiduria 
skaitmeninės ekonomikos vartotojai bei 
ties vienodų galimybių užtikrinimu 
paslaugų gavėjams, kurių tautybė ar 
gyvenamoji vieta yra skirtingos; pabrėžia 
būtinybę sukurti reguliavimo sistemą skirtą 
vartotojų apsaugai elektroninės prekybos 
sektoriuje skatinti; vis dėlto pabrėžia, kad 
ypač reikia atsižvelgti į mažųjų ir 
vidutinių įmonių, kurios dažniausiai 
nedalyvauja internetinėje prekyboje, 
poreikius;

Or. de

Pakeitimas 8
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad vidaus rinkoje plėtojant 
elektroninę prekybą reikia susitelkti ties 
problemomis, su kuriomis susiduria 
skaitmeninės ekonomikos vartotojai bei 
ties vienodų galimybių užtikrinimu 
paslaugų gavėjams, kurių tautybė ar 
gyvenamoji vieta yra skirtingos; pabrėžia 

3. mano, kad vidaus rinkoje tobulinant 
elektroninę prekybą reikia susitelkti ties 
problemomis, ypač teisinio pobūdžio, su 
kuriomis susiduria skaitmeninės 
ekonomikos vartotojai ir įmonės; pabrėžia 
būtinybę sukurti reguliavimo sistemą, 
skirtą elektroninės prekybos sektoriaus 
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būtinybę sukurti reguliavimo sistemą skirtą 
vartotojų apsaugai elektroninės prekybos 
sektoriuje skatinti;

plėtrai skatinti, ypatingą dėmesį skiriant 
tarpvalstybinei prekybai ir tuo pačiu 
užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos 
lygį;

Or. it

Pakeitimas 9
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad vidaus rinka labai svarbi 
viešųjų pirkimų srityje, ir ragina Komisiją 
ir valstybes nares užtikrinti, kad iki 
2015 m. bent jau 50 proc. viešųjų pirkimų 
galėtų būti vykdomi elektroniniu būdu 
pagal Komisijos ir valstybių narių 
įsipareigojimą, prisiimtą 2005 m. 
Mančesteryje vykusioje ministrų 
konferencijoje e. valdžios tema;

Or. ro

Pakeitimas 10
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pakartoja, kad taikant 
nediskriminacijos vidaus rinkoje principą 
piliečiams nebetaikomas reikalavimas 
pateikti dokumentų originalus, 
patvirtintas kopijas, pilietybę patvirtinantį 
dokumentą arba oficialius dokumentų 
vertimus, kad jie galėtų pasinaudoti 
paslauga arba geresnėmis sąlygomis ar 
kainomis;

Or. en
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Pakeitimas 11
Herbert Reul

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad norint įgyvendinti ES kovos 
su klimato kaita ir energetikos politikos 
tikslus, reikalingas naujas fiskalinis 
požiūris, sumažinant minimalius akcizo 
dydžius pagal CO2 teršalus ir energetinį 
turinį; todėl prašo Komisijos užtikrinti 
tinkamą energijos apmokestinimo ir ES 
prekybos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų leidimais sistemos pusiausvyrą, 
išvengiant abiejų sistemų dalinio
sutapimo;

4. mano, kad norint įgyvendinti ES kovos 
su klimato kaita ir energetikos politikos 
tikslus, reikalingas naujas požiūris; prašo 
Komisijos išvengti sutapimo su emisijų 
kvotų prekyba;

Or. de

Pakeitimas 12
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad norint įgyvendinti ES kovos 
su klimato kaita ir energetikos politikos 
tikslus, reikalingas naujas fiskalinis 
požiūris, sumažinant minimalius akcizo 
dydžius pagal CO2 teršalus ir energetinį 
turinį; todėl prašo Komisijos užtikrinti 
tinkamą energijos apmokestinimo ir ES 
prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
leidimais sistemos pusiausvyrą, išvengiant 
abiejų sistemų dalinio sutapimo;

4. mano, kad norint įgyvendinti ES kovos 
su klimato kaita ir energetikos politikos 
tikslus, reikalingas naujas fiskalinis 
požiūris, padidinant minimalius akcizo 
dydžius pagal CO2 teršalus ir energetinį 
turinį; todėl prašo Komisijos užtikrinti, kad 
ir tinkamas energijos apmokestinimas, ir 
ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų leidimais sistema padėtų siekti ES 
ilgalaikių klimato ir energetikos tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 13
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad Europos 
Sąjunga turi padidinti savo pastangas 
klimato ir energetikos sektoriuose 
siekdama sukurti visapusiškai veikiančią 
energetikos rinką ir kovoti su būsimais 
sunkumais energetikos srityje;

Or. it

Pakeitimas 14
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
energijos vartojimo efektyvumo planai ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos 
masto sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės 
direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, 
ekologinio projektavimo bei transporto ir 
infrastruktūros, įgyvendinimą;

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
energijos vartojimo efektyvumo planai ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos 
masto sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės 
direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, 
ekologinio projektavimo bei transporto ir 
infrastruktūros įgyvendinimą; pabrėžia, 
kad svarbu vietos ir regionines valdžios 
institucijas skatinti naudoti IRT savo 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
aplinkos apsaugos planuose, ir mano, kad 
taikant IRT bus galima gerokai padidinti 
verslo galimybes vietos ir regioniniu 
lygmenimis;

Or. en
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Pakeitimas 15
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
energijos vartojimo efektyvumo planai ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos 
masto sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės
direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, 
ekologinio projektavimo bei transporto ir 
infrastruktūros, įgyvendinimą;

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
papildomi energijos vartojimo efektyvumo 
planai, politika ir priemonės, ir prašo 
Komisijos, siekiant užtikrinti ir taikyti 
bendrą Europos masto sisteminį požiūrį,
atidžiai stebėti susijusių esamų direktyvų, 
ypač dėl energetinio ženklinimo,
ekologinio projektavimo bei transporto, 
pastatų ir infrastruktūros, įgyvendinimą;
ragina Komisiją panašiai pradėti laikytis 
ryžtingo požiūrio į jos tikslus, politiką ir 
priemones būsimoje išteklių naudojimo 
efektyvumo strategijoje;

Or. en

Pakeitimas 16
Ioan Enciu

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
energijos vartojimo efektyvumo planai ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos 
masto sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės 
direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, 
ekologinio projektavimo bei transporto ir 
infrastruktūros, įgyvendinimą;

5. atkreipia dėmesį, kad norint žymiai 
padidinti energijos taupymą, būtini 
energijos vartojimo efektyvumo planai ir į 
tai, kad siekiant užtikrinti bendrą Europos 
masto sisteminį požiūrį, jis atidžiai stebės 
direktyvų dėl ekologinio ženklinimo, 
ekologinio projektavimo bei transporto ir 
infrastruktūros, įgyvendinimą; pabrėžia, 
kad rytų Europos infrastruktūrą reikėtų 
pagerinti atsižvelgiant į vakarų Europos 
valstybių narių infrastruktūrą;

Or. en
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Pakeitimas 17
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas;

6. pritaria pasiūlymui peržiūrėti Europos 
smulkiojo verslo aktą, siekiant jį glaudžiai 
susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas Komisijos 
pasiūlymuose dėl geresnės vidaus rinkos; 
laikosi nuomonės, kad nepakankamai 
pasiūlymų skiriama tipinėms Europos 
MVĮ;

Or. de

Pakeitimas 18
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas;

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas; pritaria 
pasiūlymui parengti veiksmų planą 
siekiant, kad MVĮ patektų į kapitalo 
rinkas, ir ragina skatinti taikyti 
naujoviškas finansines priemones, kurios 
būtų skirtos naujoviškoms MVĮ;

Or. en
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Pakeitimas 19
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas;

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ, ypač 
mikroįmonių, vaidmuo yra nepakankamai 
pabrėžiamas; pabrėžia, kad svarbu 
įgyvendinti Aukšto lygio grupės naštai 
mažinti pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 20
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su Strategija 2020, tačiau 
apgailestauja, kad MVĮ vaidmuo yra 
nepakankamai pabrėžiamas;

6. pritaria pasiūlymui iš dalies pakeisti 
Europos smulkiojo verslo aktą, siekiant jį 
glaudžiai susieti su strategija „Europa 
2020“, ir ragina Komisiją tinkamai 
atsižvelgti į lemiamą svarbą Europoje 
turintį MVĮ vaidmenį;

Or. it

Pakeitimas 21
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pritaria Komisijos planams 
modernizuoti ES pridėtinės vertės 
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mokesčio sistemą; ypač pabrėžia poreikį 
supaprastinti taisykles, ypač tas, kurios 
susijusios su MVĮ ir pirkimo mokesčio 
atskaita, ir taip gerokai sumažini su šių 
taisyklių laikymusi susijusias sąnaudas;

Or. de

Pakeitimas 22
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ypač rimtai vertina tai, kad Europos 
lygmeniu 12 proc. PVM lieka nesurinkta, 
ir, siekdamas panaikinti esamas sistemos 
kliūtis, ragina Komisiją paspartinti 
e. sąskaitų faktūrų iniciatyvos 
įgyvendinimą;

Or. ro

Pakeitimas 23
Marian-Jean Marinescu

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją paspartinti sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio diegimą 
ES regionuose siekiant užtikrinti 
maksimalų MVĮ dalyvavimą kuriant 
vidaus rinkos skaitmeninį formatą;

Or. en
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Pakeitimas 24
Silvia-Adriana Ţicău

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. dar kartą tvirtina, kad teisė dirbti 
darbą pagal profesiją kitoje valstybėje 
narėje yra viena iš pagrindinių laisvių, 
užtikrinamų pagal Sutartį, ir itin 
konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos būtina sąlyga, taip pat ragina 
Komisiją ir valstybes nares panaikinti 
visas esamas kliūtis, kurios trukdo 
darbuotojams laisvai judėti;

Or. ro

Pakeitimas 25
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia poreikį ES siekti didesnės 
autonomijos užsitikrinant energijos 
tiekimą ir ragina Komisiją diversifikuoti 
energijos tiekimo būdus, taikant regionais 
paremtą požiūrį, ypač Viduržemio jūros 
regiono šalyse. Be to, prašo Komisijos 
patobulinti atsinaujinančios energijos 
šaltinių integravimo procesą ir pabrėžia 
pažangių tinklų poreikį, kurie būtini 
siekiant didesnio taupumo; taip pat mano, 
kad leidimų išdavimo procesas turėtų būti 
veiksmingesnis ir skaidresnis;

7. pabrėžia poreikį ES siekti didesnės 
autonomijos energijos srityje ir mano, kad 
taikant regionų grupėmis paremtą metodą
energijos vidaus rinkos kontekste turėtų 
būti lengviau pasiekti šią autonomiją. Be 
to, prašo Komisijos patobulinti 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
integravimo procesą ir pabrėžia pažangių 
tinklų poreikį, kurie būtini siekiant 
didesnio taupumo; taip pat mano, kad 
bendradarbiavimo priemonių taikymas
turėtų būti veiksmingesnis ir skaidresnis;

Or. en
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Pakeitimas 26
Lena Kolarska-Bobińska

Nuomonės projektas
7 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia poreikį ES siekti didesnės 
autonomijos užsitikrinant energijos tiekimą 
ir ragina Komisiją diversifikuoti energijos 
tiekimo būdus, taikant regionais paremtą 
požiūrį, ypač Viduržemio jūros regiono 
šalyse. Be to, prašo Komisijos patobulinti 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
integravimo procesą ir pabrėžia pažangių 
tinklų poreikį, kurie būtini siekiant 
didesnio taupumo; taip pat mano, kad 
leidimų išdavimo procesas turėtų būti 
veiksmingesnis ir skaidresnis;

7. pabrėžia poreikį ES siekti didesnės 
autonomijos užsitikrinant energijos tiekimą 
ir ragina Komisiją diversifikuoti energijos 
tiekimo būdus, taikant regionais paremtą 
metodą, ypač Viduržemio jūros regiono ir 
Centrinės Europos šalyse. Be to, prašo 
Komisijos patobulinti atsinaujinančios 
energijos šaltinių integravimo procesą ir 
pabrėžia pažangių tinklų poreikį, kurie 
būtini siekiant didesnio taupumo; taip pat 
mano, kad leidimų išdavimo procesas 
turėtų būti veiksmingesnis ir skaidresnis;

Or. en

Pakeitimas 27
Amalia Sartori

Nuomonės projektas
8 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad yra reikalingas geresnis 
Europos radijo dažnių spektro naudojimo 
koordinavimas bei suderinimas; pasisako 
už tai, kad būtina atsižvelgti į 
ekonominius, saugos bei visuomenės 
sveikatos interesus; mano, kad 
administruojant dažnius būtina skatinti 
žiniasklaidos pliuralizmą;

8. pabrėžia, kad yra reikalingas geresnis
Europos radijo dažnių spektro naudojimo 
koordinavimas bei suderinimas, ir tikisi, 
kad šis spektras bus naudojamas 
veiksmingiau siekiant sumažinti 
galutiniams vartotojams taikomas kainas;

Or. it
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Pakeitimas 28
Hermann Winkler

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
stiprinti dialogą su pilietine visuomene 
rengiant konsultacijas; vis dėlto pabrėžia, 
kad daugelis reikalingų priemonių jau 
galima parengtos, nes Komisija, 
atsižvelgdama į savo Poveikio vertinimo 
gaires, jau prieš tam tikrą laiką 
įsipareigojo tai padaryti, siekdama tiksliau 
įvairiais požiūriais numatyti jos 
pasiūlymų dėl teisės aktų poveikį; dar 
kartą pabrėžia, jog labai svarbu, kad ES 
institucijos konsultuotųsi su 
suinteresuotaisiais subjektais, siekdamos 
tiek sužinoti ekspertų nuomonę, tiek 
užtikrinti jų veiklos skaidrumą ir 
priimtinumą visuomenei;

Or. de

Pakeitimas 29
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina užtikrinti lanksčią patentų 
sistemą, kuri būtų palanki 
technologinėms inovacijoms sprendžiant 
socialines problemas, pvz., susijusias su 
demografiniais pokyčiais ir klimato kaita; 
taigi primena, kad pagal ES patentų 
sistemą turėtų būti išduodami kokybiški, o 
ne tiesiog pigesni patentai; atkreipia 
dėmesį į bendradarbiavimo metodų, pvz., 
grupinio darbo, atvirų naujovių ir bendrų 
patentų platformų bei patentų 
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susivienijimų naudojimo, privalumus;

Or. en

Pakeitimas 30
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad pagrindų direktyvoje dėl 
autorinių teisių valdymo neturėtų būti 
ribojamos vartotojų teisės, bet turėtų būti 
skatinama kurti naujoviškus verslo 
modelius siekiant prisidėti prie 
internetinio turinio ir papildomą naudą 
teikiančių paslaugų kūrimo;

Or. en

Pakeitimas 31
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. palankiai vertina produktų ekologinio 
poveikio iniciatyvą ir ragina Komisiją 
skubiai parengti tikrą bendrą vertinimo ir 
ženklinimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 32
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 d dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8d. pabrėžia, kad viešieji pirkimai yra 
veiksminga priemonė, kuri padeda rinkas 
orientuoti į tvarius produktus ir paslaugas 
ir kuri skatina inovacijas; pritaria 
Komisijos ketinimui persvarstyti ir 
supaprastinti viešųjų pirkimų taisykles ir 
pabrėžia, kad šis procesas neturėtų kelti 
grėsmės valdžios institucijų gebėjimams į 
savo viešuosius konkursus įtraukti 
visuotinės svarbos kriterijus, pvz., 
aplinkos apsaugos ir socialinius kriterijus, 
bet turėtų šiuos gebėjimus stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 33
Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 e dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

8e. pabrėžia poreikį tvarumą paversti 
pagrindiniu pramonės permainų 
kriterijumi, taigi prašo atsižvelgti į šį 
aspektą konsultuojantis dėl Europos 
pramonės pertvarkymo pažangiojo 
planavimo;

Or. en


