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Pakeitimas 1
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina pastangas stiprinti 
ekonomikos ir biudžeto koordinavimą per 
Europos semestrą, sudarant galimybę 
kiekvienais metais pusmetį tuo pat metu 
stebėti nacionalinius biudžetus ir 
ekonomikos politiką;

1. palankiai vertina pastangas stiprinti 
ekonomikos ir biudžeto koordinavimą per 
Europos semestrą, sudarant galimybę 
kiekvienais metais pusmetį tuo pat metu 
stebėti nacionalinius biudžetus ir 
ekonomikos politiką; pabrėžia, kad 
Europos Komisijos 2013 m. metinėje 
augimo apžvalgoje didžiausias dėmesys 
turėtų būti skirtas sanglaudos politikai;  
todėl apgailestauja, kad 2013 m. metinėje 
augimo apžvalgoje nepasinaudota 
galimybe pradėti tikslingesnes diskusijas 
dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo Europos Sąjungoje, ypač 
kruopščiai peržiūrint joje pateiktas gaires;

Or. en

Pakeitimas 2
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina pastangas stiprinti 
ekonomikos ir biudžeto koordinavimą per 
Europos semestrą, sudarant galimybę 
kiekvienais metais pusmetį tuo pat metu 
stebėti nacionalinius biudžetus ir 
ekonomikos politiką;

1. palankiai vertina pastangas stiprinti 
ekonomikos, biudžeto ir užimtumo 
politikos sričių koordinavimą per Europos 
semestrą, sudarant galimybę kiekvienais 
metais pusmetį tuo pat metu stebėti 
skirtingą nacionalinę politiką;

Or. en
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Pakeitimas 3
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad neseniai pasibaigęs 
Europos semestras aiškiai parodė, jog 
Europos Sąjungai būtina kovoti su 
regionų skirtumų ir makroekonominio 
disbalanso įsitvirtinimu remiantis 
simetriniu metodu ir demokratiškesniu 
teisėtumu, taip pat Europos lygmeniu 
susietomis politikos kryptimis, kuriomis 
siekiama strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 4
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo priemonių, vaidmenį; 
laikosi nuomonės, kad solidi ir gerai 
finansuojama sanglaudos politika yra 
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo ir nuo būsimų ekonomikos ir 
finansų krizių apsauganti priemonė, nes jai 
būdingos ilgalaikės vystymosi programos, 
su biudžetu susiję aspektai, decentralizuota 
administravimo sistema ir ES tvaraus 
vystymosi prioritetų įtraukimas; pažymi, 
kad sanglaudos politika yra investicijų 
politika, todėl, nepamirštant solidarumo 
principo, turėtų būti skatinama visų ES 
regionų teritorinė, ekonominė ir socialinė 
sanglauda; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo priemonių, vaidmenį; 
laikosi nuomonės, kad solidi ir gerai 
finansuojama sanglaudos politika yra 
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo priemonė ir nuo ekonomikos 
ir finansų krizių ateityje apsauganti 
priemonė, nes jai būdinga ilgalaikė 
vystymosi programa, su biudžetu susiję 
aspektai, decentralizuota administravimo 
sistema ir ES tvaraus vystymosi prioritetų 
įtraukimas; pažymi, kad sanglaudos 
politika yra investicijų politika, todėl, 
nepamirštant solidarumo principo, turėtų 
būti skatinama visų ES regionų teritorinė, 
ekonominė ir socialinė sanglauda; 



AM\921282LT.doc 5/16 PE501.919v01-00

LT

kad svarbu įtraukti regionus į strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą;

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu 
įtraukti regionus į strategijoje „Europa 
2020“ nustatytų pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo priemonių, vaidmenį; 
laikosi nuomonės, kad solidi ir gerai 
finansuojama sanglaudos politika yra 
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo ir nuo būsimų ekonomikos ir 
finansų krizių apsauganti priemonė, nes jai 
būdingos ilgalaikės vystymosi programos, 
su biudžetu susiję aspektai, decentralizuota 
administravimo sistema ir ES tvaraus 
vystymosi prioritetų įtraukimas; pažymi, 
kad sanglaudos politika yra investicijų 
politika, todėl, nepamirštant solidarumo 
principo, turėtų būti skatinama visų ES 
regionų teritorinė, ekonominė ir socialinė 
sanglauda; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad svarbu įtraukti regionus į strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą;

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ tikslų įgyvendinimo priemonių, 
vaidmenį; laikosi nuomonės, kad solidi ir 
gerai finansuojama sanglaudos politika yra 
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo priemonė ir nuo ekonomikos 
ir finansų krizių ateityje padedanti 
apsaugoti priemonė, nes jai būdinga 
ilgalaikė vystymosi programa, su biudžetu 
susiję aspektai, decentralizuota 
administravimo sistema; pažymi, kad 
sanglaudos politika yra investicijų politika, 
todėl, nepamirštant solidarumo principo, 
turėtų būti skatinama tvari ES teritorinė, 
ekonominė ir socialinė sanglauda; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu 
įtraukti visus regionus ir vietos valdžios 
institucijas į strategijos „Europa 2020“ 
tikslų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 6
Michael Theurer

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo priemonių, vaidmenį; 
laikosi nuomonės, kad solidi ir gerai 
finansuojama sanglaudos politika yra
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo ir nuo būsimų ekonomikos ir 
finansų krizių apsauganti priemonė, nes jai 
būdingos ilgalaikės vystymosi programos, 
su biudžetu susiję aspektai, decentralizuota 
administravimo sistema ir ES tvaraus 
vystymosi prioritetų įtraukimas; pažymi, 
kad sanglaudos politika yra investicijų 
politika, todėl, nepamirštant solidarumo 
principo, turėtų būti skatinama visų ES 
regionų teritorinė, ekonominė ir socialinė 
sanglauda; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad svarbu įtraukti regionus į strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimą;

2. pabrėžia lemiamą sanglaudos politikos, 
kaip vienos pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo priemonių ir augimą 
bei užimtumą skatinančio 
makroekonominio stabilizavimo veiksnio, 
vaidmenį; laikosi nuomonės, kad solidi ir 
gerai finansuojama sanglaudos politika yra 
veiksminga strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo priemonė ir nuo ekonomikos 
ir finansų krizių ateityje apsauganti 
priemonė, nes jai būdinga ilgalaikė 
vystymosi programa, su biudžetu susiję 
aspektai, decentralizuota administravimo 
sistema ir ES tvaraus vystymosi prioritetų 
įtraukimas; pažymi, kad sanglaudos 
politika yra investicijų politika, todėl, 
nepamirštant solidarumo principo, turėtų 
būti skatinama visų ES regionų teritorinė,
ekonominė ir socialinė sanglauda; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad svarbu 
įtraukti regionus į strategijos „Europa 
2020“ tikslų įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad regioninė politika ir toliau 
atliks labai svarbų vaidmenį plėtojant 
nacionalines programas per Europos 
semestrą ir bus viena pagrindinių 
nustatytų tikslų įgyvendinimo vidutiniu ir 
ilguoju laikotarpiais priemonių;

Or. en
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Pakeitimas 8
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad sanglaudos politika bus 
sėkmingai įgyvendinama tik kai valstybės 
narės sukurs patikimą ir plačią fiskalinę 
bei struktūrinę politiką, kuria būtų 
skatinamas augimas; pabrėžia, kad 
naudojant Bendros strateginės programos
lėšas tas atvejais, kai nacionalinės 
vyriausybės nesukuria tinkamos politikos 
būtinoms struktūrinėms reformoms 
vykdyti, gali būti švaistomi finansiniai 
ištekliai ar netgi mažėti motyvacija keisti 
netinkamą ekonomikos politiką;

3. primena, kad sanglaudos politika bus 
sėkmingai įgyvendinama tik tuo atveju, 
jeigu jai bus numatyta tvirta ir ilgalaikė 
finansinė programa; pabrėžia, kad
naudojant pagal bendrų nuostatų 
reglamentą numatytas lėšas negali būti 
keliama sąlyga dėl atitikties 
makroekonominėms sąlygoms, nes 
regionų ir vietos valdžios institucijos 
negali būti kaltinamos dėl jų nacionalinių 
vyriausybių nesugebėjimo subalansuoti 
savo biudžetus;

Or. en

Pakeitimas 9
Michael Theurer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad sanglaudos politika bus 
sėkmingai įgyvendinama tik kai valstybės 
narės sukurs patikimą ir plačią fiskalinę bei 
struktūrinę politiką, kuria būtų skatinamas 
augimas; pabrėžia, kad naudojant Bendros 
strateginės programos lėšas tas atvejais, kai 
nacionalinės vyriausybės nesukuria
tinkamos politikos būtinoms struktūrinėms 
reformoms vykdyti, gali būti švaistomi 
finansiniai ištekliai ar netgi mažėti 
motyvacija keisti netinkamą ekonomikos 
politiką;

3. primena, kad sanglaudos politika bus 
sėkmingai įgyvendinama tik kai valstybės 
narės sukurs patikimą ir plačią fiskalinę bei 
struktūrinę politiką, kuria būtų skatinamas 
augimas, todėl ji turėtų būti susieta su 
makroekonominėmis sąlygomis; pabrėžia, 
kad naudojant Bendros strateginės 
programos lėšas tas atvejais, kai 
nacionalinės vyriausybės nesukuria 
tinkamos politikos būtinoms struktūrinėms 
reformoms vykdyti, gali būti švaistomi 
finansiniai ištekliai ar netgi mažėti 
motyvacija keisti netinkamą ekonomikos 
politiką;
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Or. en

Pakeitimas 10
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad tvirta ir tinkamai 
finansuojama sanglaudos politika gali 
padėti ateityje išvengti ekonomikos ir 
finansų krizių Europoje ir gali padėti 
apsaugoti ypač mažiau išsivysčiusius 
regionus;

Or. en

Pakeitimas 11
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad krizės laikotarpiu 
lanksčios sanglaudos politikos priemonės 
greitai pritaikomos prie kintančių poreikių 
ir griežtesnių finansinių sąlygų; primena, 
kad nenumatytų atvejų priemonės, pvz., 
išankstiniai mokėjimai arba didesnis 
bendro finansavimo lygis, taikomos kartu 
su ilgalaikės politikos priemonėmis 
augimui skatinti ir darbo vietoms kurti;

4. pabrėžia, kad krizės laikotarpiu 
lanksčios sanglaudos politikos priemonės 
greitai pritaikomos prie kintančių poreikių 
ir griežtesnių finansinių sąlygų; primena, 
kad nenumatytų atvejų priemonės, pvz., 
išankstiniai mokėjimai arba didesnis 
bendro finansavimo lygis, taikomos kartu 
su ilgalaikės politikos priemonėmis 
augimui skatinti ir darbo vietoms kurti; 
todėl palankiai vertina Komisijos 
iniciatyvą, kai tai įmanoma, pakeisti 
nepaskirtų Struktūrinio fondo lėšų 
programas, jas paskiriant MVĮ, energijos 
vartojimo efektyvumui ir jaunimo 
užimtumui;

Or. en
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Pakeitimas 12
Michael Theurer

Nuomonės projektas
4 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia, kad viešasis administravimas 
turi būti modernizuotas, nes tai yra 
svarbus veiksnys, padedantis pagreitinti 
struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 
valstybėse narėse; siūlo, kad valstybėms 
narėms būtų teikiama ekspertų pagalba, 
jeigu jos to nori; primena, kad 
struktūrinių fondų lėšos taip pat turėtų 
būti geriau naudojamos sumažinus 
biurokratinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 13
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. yra labai susirūpinęs dėl didelės rizikos, 
kad euro zona dar kartą patirs nuosmukį, 
kurio požymiai matomi iš besitraukiančios 
ekonomikos ir didėjančio nedarbo lygio;

5. yra labai susirūpinęs dėl neigiamo 
fiskalinio konsolidavimo poveikio 
augimui ir darbo vietų kūrimui; palankiai 
vertina tai, kad Komisija pripažįsta, jog tik 
vadovaujantis diferencijuota fiskaliniu 
konsolidavimu grindžiamu požiūriu į 
valstybes nares galima užtikrinti ir 
augimą, ir socialinį teisingumą;

Or. en

Pakeitimas 14
Mojca Kleva
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad tolesnis 
fiskalinės drausmės ir fiskalinių
institucijų stiprinimas nacionaliniu ir 
subnacionaliniu lygmenimis yra būtinas 
norint didinti pasitikėjimą rinkoje dėl 
euro zonos vidutinio ir ilgalaikio 
laikotarpio viešųjų finansų tvarumo, nes 
šis pasitikėjimas yra nepaprastai svarbus
augimui užtikrinti; primygtinai ragina 
valstybes nares vykdyti fiskalinį 
konsolidavimą ir laikytis subalansuoto 
biudžeto taisyklių pagal Stabilumo ir 
augimo pakto taisykles, kuriose 
atsižvelgiama į konkrečią valstybių 
makrofinansinę padėtį;

6. laikosi nuomonės, kad platesnio masto 
ir suderintas fiskalinis konsolidavimas 
nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis 
gali padėti pasiekti viešųjų finansų 
tvarumą, padidinti pasitikėjimą rinkoje, 
sustiprinti konkurencingumą, užtikrinti 
didesnį augimą ir geresnes užimtumo 
galimybes euro zonoje ir iš tikrųjų visoje 
ES;

Or. en

Pakeitimas 15
Alain Cadec

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
infrastruktūros ir energetikos srityse, ir 
užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų 
naudojamos veiksmingai;

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
IRT, infrastruktūros ir energetikos srityse, 
ir užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos 
būtų naudojamos veiksmingai;

Or. en

Pakeitimas 16
Mojca Kleva
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
infrastruktūros ir energetikos srityse, ir 
užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų 
naudojamos veiksmingai;

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
infrastruktūros ir energetikos srityse, ir 
užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų 
naudojamos veiksmingai; pabrėžia, kad 
ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti 
įdarbinimo tarnybų aprėpties ir 
veiksmingumo stiprinimui ir aktyviai 
darbo rinkos politikai;

Or. en

Pakeitimas 17
Michael Theurer

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
infrastruktūros ir energetikos srityse, ir 
užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų 
naudojamos veiksmingai;

7. ragina valstybes nares sprendžiant 
biudžeto išlaidų ir įplaukų klausimus 
prioritetą teikti augimui palankiai politikai, 
ypač švietimo, mokslinių tyrimų, inovacijų, 
infrastruktūros ir energetikos srityse, ir 
užtikrinti, kad šios išlaidos ir įplaukos būtų 
naudojamos veiksmingai; primena, kad 
augimą galima užtikrinti nedidinant 
nacionalinio biudžeto, bet suteikiant 
prioritetą investicijoms į augimui 
palankią politiką;

Or. en

Pakeitimas 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina valstybes nares ypatingą 
dėmesį skirti mokymosi visą gyvenimą ir 
perkvalifikavimo programoms, kad 
ateinančiais dešimtmečiais būtų išvengta 
darbo jėgos stygiaus svarbiose srityse;

Or. en

Pakeitimas 19
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primygtinai ragina valstybes nares 
užtikrinti įvairių ekonominės politikos 
priemonių nuoseklumą, ypač politikos, 
kuria siekiama ir strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, ir pagrindinių tikslų, kad būtų 
pritraukti investuotojai ir atkurtas jų
pasitikėjimas, ir būtų galima užtikrinti 
ilgalaikį realiosios ekonomikos 
finansavimą;

8. pabrėžia, kad turi būti užtikrintas 
valstybėse narėse bei regionuose ir 
skirtingų valstybių narių bei regionų 
lygmeniu įgyvendinamos ekonominės 
politikos krypčių suderinamumas, 
ypatingą dėmesį skiriant atskiros 
nacionalinės ekonominės politikos 
šalutiniam poveikiui; primygtinai ragina 
valstybes nares ir regionus užtikrinti 
įvairių ekonominės politikos priemonių 
nuoseklumą, ypač politikos, kuria siekiama 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, kad būtų 
atkurtas investuotojų pasitikėjimas, ir būtų 
galima užtikrinti ilgalaikį realiosios 
ekonomikos finansavimą; atsižvelgdamas į 
ribotas ir brangiai kainuojančias daugelio 
įmonių ir namų ūkių galimybes gauti 
finansavimą, ragina Komisiją ir toliau 
dirbti su valstybėmis narėmis siekiant 
paspartinti nepaskirstytų struktūrinių 
fondų lėšų panaudojimą ir paskatinti jas 
visapusiškai pasinaudoti naujomis 
novatoriškomis dalijimosi rizika 
priemonėmis (pvz., projektų 
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obligacijomis), padedančiomis 
pasinaudoti privačiuoju finansavimu;

Or. en

Pakeitimas 20
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. yra labai susirūpinęs, kad praėjus 
keleriems metams nuo sisteminės krizės 
pradžios ilgalaikis nedarbas ES toliau 
didėja, o jaunimo nedarbas pasiekė 
nerimą keliantį lygį, dėl to didėja skurdo 
ir socialinės atskirties rizika ir 
nesuteikiama jokių perspektyvų dėl 
padėties pagerėjimo artimiausioje ateityje;

Or. en

Pakeitimas 21
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai ragina Komisiją, valstybes 
nares ir regionus teikti ryžtingiems 
nedarbo lygio ES mažinimo veiksmams 
prioritetą; ragina Komisiją įtraukti į 
Europos semestrą kovą su jaunimo 
nedarbu ir skurdu kaip vieną iš strategijos 
„Europa 2020“ tarpinių tikslų;

Or. en
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Pakeitimas 22
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina imtis ryžtingų priemonių 
pasitikėjimui bankų sektoriumi atkurti ir 
taip paskatinti investicijas; primena, kad 
nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą išlieka viena pagrindinių 
kliūčių, trukdančių MVĮ gauti privataus 
kapitalo, kad jis prilygtų ES bendram 
finansavimui, ir atgauti konkurencingumą;

9. ragina imtis ryžtingų priemonių 
pasitikėjimui bankų sektoriumi atkurti ir 
taip paskatinti investicijas; primena, kad
nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą išlieka viena pagrindinių 
kliūčių, trukdančių MVĮ gauti privataus 
kapitalo, kad jis prilygtų ES bendram 
finansavimui, ir atgauti konkurencingumą; 
primena, kad novatoriškos sanglaudos 
politikos finansinės priemonės kartu su 
EIB kapitalu gali paskatinti tikslines 
investicijas į MVĮ ir papildyti tradicinį 
bankų skolinimą; primygtinai ragina 
Komisiją teikti valstybėms narėms ir 
regionams išsamią informaciją, 
papildomą pagalbą ir gaires dėl 
sanglaudos politikos finansinių priemonių 
2013 m. ir būsimu programavimo 
laikotarpiu (2014–2020 m.);

Or. en

Pakeitimas 23
Michael Theurer

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina imtis ryžtingų priemonių 
pasitikėjimui bankų sektoriumi atkurti ir 
taip paskatinti investicijas; primena, kad 
nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą išlieka viena pagrindinių 
kliūčių, trukdančių MVĮ gauti privataus 
kapitalo, kad jis prilygtų ES bendram 
finansavimui, ir atgauti konkurencingumą;

9. ragina imtis ryžtingų priemonių 
pasitikėjimui bankų sektoriumi atkurti ir 
taip paskatinti investicijas; primena, kad 
nepakankamos galimybės gauti 
finansavimą išlieka viena pagrindinių 
kliūčių, trukdančių mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms gauti privataus 
kapitalo, kad jis prilygtų ES bendram 
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finansavimui, ir atgauti konkurencingumą; 
rekomenduoja naudoti struktūrinių fondų 
lėšas rizikos kapitalo fondams finansuoti 
sukuriant papildomą mažųjų ir vidutinių 
įmonių finansavimo šaltinį;

Or. en

Pakeitimas 24
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, kad tikslams pasiekti nuolat 
reikia dėti papildomų pastangų, ypač 
darbo vietų kūrimo srityje, ir, atsižvelgiant
į Europos semestrą, tai yra ne mažiau 
svarbu nei ekonomikos augimas; pabrėžia, 
kad darbo vietų kūrimas yra būtina sąlyga 
tvariam augimui užtikrinti ir nuo būsimų 
krizių apsisaugoti;

10. pažymi, kad įgyvendinant Europos 
semestrą reikia imtis ryžtingesnių 
veiksmų, kad būtų sukurtos sąlygos darbo 
vietų kūrimui ir ekonomikos 
atgaivinimui; pabrėžia, kad darbo vietų 
kūrimas yra būtina sąlyga tvariam augimui 
užtikrinti ir nuo būsimų krizių apsisaugoti;

Or. en

Pakeitimas 25
Alain Cadec

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. laikosi nuomonės, kad norint stiprinti 
ekonomikos augimą ir produktyvumą 
reikalingas griežtesnis ekonomikos 
politikos koordinavimas ir plačios 
struktūrinės reformos.

11. laikosi nuomonės, kad norint stiprinti 
ekonomikos augimą, konkurencingumą ir 
produktyvumą reikalingas griežtesnis 
ekonomikos politikos koordinavimas ir 
plačios struktūrinės reformos.

Or. en
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Pakeitimas 26
Mojca Kleva

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. laikosi nuomonės, kad norint stiprinti 
ekonomikos augimą ir produktyvumą 
reikalingas griežtesnis ekonomikos 
politikos koordinavimas ir plačios 
struktūrinės reformos.

11. laikosi nuomonės, kad biudžetinės, 
ekonomikos augimo ir užimtumo 
priemonės turi būti įgyvendinamos vienu 
metu, nes jos yra tarpusavyje susijusios ir 
kartu sudaro būtiną visapusiško 
ekonomikos atgaivinimo sąlygą.

Or. en
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