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Pakeitimas 1
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad pramonės sektorius išlieka 
pagrindinė augimo, naujovių ir tvarumo 
paskata, ir pabrėžia, kad šis pramonės 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
besitęsiančios ekonomikos krizės 
padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 
10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų;

1. pabrėžia, kad net jei pramonės sektorius 
smarkiai nukentėjo nuo besitęsiančios 
ekonomikos krizės padarinių, jis išlieka 
pagrindinė varomoji jėga siekiant 
strategijos „Europa 2020“ ekonomikos 
augimo, užimtumo, inovacijų, mokslinių 
tyrimų, vystymosi, tvarumo ir 
konkurencingumo tikslų; nurodo, kad 
bendra produkcija 10 proc. mažesnė nei 
prieš krizę ir kad pramonės sektoriuje 
prarasta daugiau kaip 3 mln. darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad pramonės sektorius išlieka 
pagrindinė augimo, naujovių ir tvarumo
paskata, ir pabrėžia, kad šis pramonės 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
besitęsiančios ekonomikos krizės 
padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 
10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų;

1. teigia, kad pramonės sektorius išlieka 
pagrindinė augimo, naujovių ir užimtumo
paskata, ir pabrėžia, kad šis pramonės 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
besitęsiančios ekonomikos krizės 
padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 
10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų; pabrėžia, kad Europos 
pramonės konkurencingumo ateitis turi 
būti grindžiama tvarumo principu;

Or. en
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Pakeitimas 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. teigia, kad pramonės sektorius išlieka 
pagrindinė augimo, naujovių ir tvarumo 
paskata, ir pabrėžia, kad šis pramonės 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
besitęsiančios ekonomikos krizės 
padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 
10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų;

1. teigia, kad pramonės sektorius išlieka 
pagrindinė augimo, naujovių ir tvarumo 
paskata, ir pabrėžia, kad šis pramonės 
sektorius smarkiai nukentėjo nuo 
besitęsiančios ekonomikos krizės 
padarinių; nurodo, kad bendra produkcija 
10 proc. mažesnė nei prieš krizę ir kad 
pramonės sektoriuje prarasta daugiau kaip 
3 mln. darbo vietų; atkreipia dėmesį, kad 
esama ir pavojaus, jog didės darbuotojų 
su specialiais įgūdžiais, specialiai 
pritaikytais pramonės poreikiams, 
trūkumas;

Or. ro

Pakeitimas 4
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. laikosi nuomonės, kad pramonė 
neabejotinai yra vienas didžiausių mūsų 
turtų tarptautiniu mastu, be kurios ES 
neatliktų tokio svarbaus vaidmens 
išlaikant pasaulio ekonominių jėgų 
pusiausvyrą; 

Or. ro
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Pakeitimas 5
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. yra susirūpinęs dėl didžiulio 
deindustrializacijos poveikio nemažai 
tradicinių svarbių Europos pramonės 
regionų pastaraisiais metais, dėl kurio itin 
išaugo nedarbas ir kilo daug 
demografinių problemų; 

Or. ro

Pakeitimas 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių ir 
didėjančios nelygybės ES, ypač tarp jos 
regionų, našumo, konkurencingumo ir 
gerovės požiūriu; nurodo, kad be griežtų 
politinių priemonių ir adekvačių finansinių 
išteklių paskirstymo, kuriais būtų remiama 
nauja pramonės „revoliucija“ ES, didelis 
sumažėjimas turės neigiamą poveikį ne tik 
ES gamyboms apimčiai, bet ir socialinei ir 
teritorinei sanglaudai;

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių ir 
didėjančios nelygybės ES, ypač tarp jos 
regionų, našumo, konkurencingumo ir 
gerovės požiūriu; nurodo, kad be griežtų 
politinių priemonių ir adekvačių finansinių 
išteklių paskirstymo, kuriais būtų 
remiamas pramonės atkūrimas kuriant 
tvarią Europą, didelis sumažėjimas turės 
neigiamą poveikį ne tik ES gamyboms 
apimčiai, bet ir socialinei ir teritorinei 
sanglaudai;

Or. en

Pakeitimas 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių ir 
didėjančios nelygybės ES, ypač tarp jos 
regionų, našumo, konkurencingumo ir 
gerovės požiūriu; nurodo, kad be griežtų 
politinių priemonių ir adekvačių finansinių 
išteklių paskirstymo, kuriais būtų remiama 
nauja pramonės „revoliucija“ ES, didelis 
sumažėjimas turės neigiamą poveikį ne tik 
ES gamyboms apimčiai, bet ir socialinei ir 
teritorinei sanglaudai;

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių, 
mažėjančių investicijų ir didėjančios 
nelygybės ES, ypač tarp jos regionų, 
našumo, konkurencingumo ir gerovės 
požiūriu; nurodo, kad be griežtų politinių 
priemonių ir adekvačių finansinių išteklių 
paskirstymo, kuriais būtų remiama nauja 
pramonės „revoliucija“ ES, didelis 
sumažėjimas turės neigiamą poveikį ne tik 
ES gamybos apimčiai, bet ir socialinei ir 
teritorinei sanglaudai;

Or. fr

Pakeitimas 8
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių ir 
didėjančios nelygybės ES, ypač tarp jos 
regionų, našumo, konkurencingumo ir 
gerovės požiūriu; nurodo, kad be griežtų 
politinių priemonių ir adekvačių 
finansinių išteklių paskirstymo, kuriais 
būtų remiama nauja pramonės 
„revoliucija“ ES, didelis sumažėjimas turės 
neigiamą poveikį ne tik ES gamyboms
apimčiai, bet ir socialinei ir teritorinei 
sanglaudai;

2. yra itin susirūpinęs dėl finansų ir 
ekonomikos nuosmukio padarinių ir 
didėjančios nelygybės ES, ypač tarp jos 
regionų, našumo, konkurencingumo ir 
gerovės požiūriu; nurodo, kad labai svarbu 
priimti griežtas politines priemones ir 
paskirstyti adekvačius finansinius 
išteklius, kuriais būtų remiama nauja 
pramonės „revoliucija“ ES, pagrįsta 
naujomis technologijomis 
(nanotechnologijomis, 
biotechnologijomis, mikroelektronika); 
pabrėžia, kad to nepadarius šis didelis 
sumažėjimas turės neigiamą poveikį ne tik 
ES gamybos apimčiai, bet ir socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, o technologinis 
atotrūkis tarp Europos Sąjungos ir kitų 
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lyderių (Jungtinių Amerikos Valstijų, 
BRICS šalių) pavojingai padidės;

Or. fr

Pakeitimas 9
Jens Geier

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad buvę Europos regionai gali 
labai prisidėti prie reindustrializacijos; 
šiuo atžvilgiu nurodo, kad visuomenės 
dėmesys nukrypo nuo buvusių pramonės 
regionų ir kad, atsižvelgiant į ypatingus 
sunkumus, būtina numatyti pakankamai 
investavimo galimybių konkrečiai 
regioninės plėtros strategijai;

Or. de

Pakeitimas 10
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu 
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 
todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant visiškai 
modernią pramonės politiką yra labai 
svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai;

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, grindžiamos pažangia 
specializacija, kad būtų teikiamas atsakas į 
su tvaria energetika, klimato kaita ir 
efektyviu išteklių naudojimu susijusius 
klausimus; todėl mano, kad ateities 
sanglaudos politikos ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų parama 
vykdant visiškai modernią pramonės 
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politiką yra labai svarbi ES ir jos regionų 
reindustrializacijai;

Or. en

Pakeitimas 11
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu 
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 
todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant visiškai 
modernią pramonės politiką yra labai 
svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai;

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu 
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 
todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant visiškai 
modernią pramonės politiką – įtraukią, 
tvarią ir labai skatinančią 
konkurencingumą – yra labai svarbi ES ir 
jos regionų reindustrializacijai;

Or. en

Pakeitimas 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu 
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu 
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 
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todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant visiškai 
modernią pramonės politiką yra labai 
svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai;

todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant 
pramonės politiką, kuria būtų siekiama 
pereiti prie žiedinės, tvarios 
bioekonomikos, taupančios energiją ir 
naudojančios mažai anglies dioksido 
išskiriančias technologijas, yra labai 
svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai; 
ragina ateityje užtikrinti geresnę 
sanglaudos politikos ir programos 
„Horizontas 2020“ sąveiką, kad būtų kuo 
labiau padidintos inovacijos regioniniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į su 
tvaria energetika, klimato kaita ir efektyviu
išteklių naudojimu susijusius klausimus; 
todėl mano, kad ateities sanglaudos 
politikos ir Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų parama vykdant visiškai 
modernią pramonės politiką yra labai 
svarbi ES ir jos regionų reindustrializacijai;

3. pabrėžia, kad sanglaudos politika 
ateityje bus viena pagrindinių ES politikos 
sričių, kuria bus skatinamos pramonės 
naujovės, kad būtų teikiamas atsakas į 
klausimus, susijusius su tvaria energetika, 
klimato kaita ir efektyviu materialinių ir 
žmogiškųjų išteklių naudojimu, sudarant 
sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, kuriuo 
būtų reaguojama į besitęsiančias 
problemas; todėl mano, kad ateities 
sanglaudos politikos ir Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų parama 
vykdant visiškai modernią pramonės 
politiką yra labai svarbi ES ir jos regionų 
reindustrializacijai;

Or. ro
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Pakeitimas 14
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, jog planuojant regionų 
pramoninės plėtros programas, skirtas 
kiekvienam regionui ir kiekvienam 
sektoriui, turi būti atsižvelgiama į regionų 
ypatumus ir konkrečius privalumus, kad 
būtų pasiektas aukštas Europos pramonės 
specializacijos lygis;

Or. en

Pakeitimas 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad dėl pasienio zonoms 
bendrų teritorinių ypatumų jose dažnai 
patiriama vienodų pramoninių problemų; 
ragina Komisiją, valstybes nares ir vietos 
bei regionų valdžios institucijas parengti 
tarpvalstybinio pramonės pertvarkymo 
strategijas, sudaryti tarpvalstybines 
grupes ir parengti bendras mokymo ir 
užimtumo užtikrinimo pasienio regionų 
mastu strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 16
Ramona Nicole Mănescu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu;
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

4. pabrėžia, kad ES lygmeniu, taip pat
nacionalinėse reformų programose reikia 
išdėstyti pramonės konkurencingumo 
politikos strategijas, vadovaujantis labiau 
koncentruotu ir strateginiu požiūriu, 
apimančiu prioritetus, susijusius su: sąlygų 
pasinaudoti finansavimu sudarymu, parama 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai, švietimui bei profesiniam 
mokymui, administravimo supaprastinimu,
darbo jėgos apmokestinimo mažinimu,
infrastruktūros gerinimu, aktyvesniu 
regionų ir vietos valdžios institucijų, taip 
pat visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimu
ir didele parama MVĮ ir verslininkams; 
mano, kad labiau koordinuotas skirtingų 
lygmenų vyriausybių ir suinteresuotųjų 
šalių požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

Or. en

Pakeitimas 17
Iosif Matula

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui, 
ypatingą dėmesį skiriant profesiniam 
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jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus; 

mokymui; administravimo supaprastinimu; 
darbo jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus; 

Or. ro

Pakeitimas 18
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus 
teritorinius paktus;

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas įtraukiant siūlomus 
teritorinius paktus į partnerystės 
susitarimus, kaip priemonę koordinuoti ir 
sinchronizuoti regionų ir vietos veikėjų 
politikos darbotvarkes, kad jų veiksmai ir 
finansiniai ištekliai būtų sutelkti į 
strategijos „Europa 2020“ tikslus ir 
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uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui ir 
profesiniam mokymui; administravimo 
supaprastinimu; įmonių išlaidų mažinimu; 
darbo jėgos apmokestinimo mažinimu; 
darbo rinkos dinamiškumo užtikrinimu; 
pelno mokesčio suderinimu ES mastu;
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu ir 
geresniu jų koordinavimu tiek regionų, 
tiek vietos lygmeniu ir didele parama MVĮ 
ir verslininkams; mano, kad labiau 
koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

Or. fr

Pakeitimas 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose, skirtose pramonės 
delokalizacijos veiklai, reikia išdėstyti 
pramonės konkurencingumo politikos 
strategijas, vadovaujantis labiau 
koncentruotu teritoriniu požiūriu, 
apimančiu prioritetus, susijusius su: sąlygų 
pasinaudoti finansavimu ir mikrokreditų 
priemonėmis sudarymu; parama 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai, įskaitant socialines ir ekologines 
naujoves; pramonės šakų sąveika ir 
simbioze siekiant sumažinti šalutinių 
produktų ir žiedinės ekonomikos 
stiprinimu; geresniu švietimo, lavinimosi 
ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi 
prieinamumu; administravimo 
supaprastinimu ir gebėjimų ugdymu; 
aiškiais aplinkosaugos reikalavimais; 
mokesčių lengvatų perkėlimu iš užimtumo 
į išteklių, naudojimo ir taršos sritis; 
aplinką tausojančios infrastruktūros 
gerinimu; aktyvesniu visų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimu tiek regionų, tiek vietos 
lygmeniu ir prioritetine parama MVĮ, 
verslininkams, amatininkams ir 
socialinėms įmonėms; mano, kad labiau 
koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus ir priemones;

Or. en

Pakeitimas 21
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu;
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 
infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus; primena, kad grupės yra ideali 
priemonė suburti šiuos veikėjus ir 
koordinuoti jų veiksmus;

Or. fr

Pakeitimas 22
Dimitar Stoyanov

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai bei švietimui; 
administravimo supaprastinimu; darbo 
jėgos apmokestinimo mažinimu; 

4. pabrėžia, kad nacionalinėse reformų 
programose reikia išdėstyti pramonės 
konkurencingumo politikos strategijas, 
vadovaujantis labiau koncentruotu 
požiūriu, apimančiu prioritetus, susijusius 
su: sąlygų pasinaudoti finansavimu 
sudarymu; parama esamai veiklai 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
srityje ir vienodomis galimybėmis 
naudotis regioniniu švietimu ir mokymo 
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infrastruktūros gerinimu; aktyvesniu visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu tiek 
regionų, tiek vietos lygmeniu ir didele 
parama MVĮ ir verslininkams; mano, kad 
labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

stažuotėmis, kuriais bus užtikrintos 
įsidarbinimo galimybės socialiai 
remtiniems žmonėms; administravimo 
supaprastinimu; darbo jėgos 
apmokestinimo mažinimu; infrastruktūros 
gerinimu; aktyvesniu visų suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimu tiek regionų, tiek vietos 
lygmeniu ir didele parama labai mažoms 
įmonėms, MVĮ ir verslininkams; mano, 
kad labiau koordinuotas skirtingų lygmenų 
vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių 
požiūris bus pasiektas į partnerystės 
susitarimus įtraukiant siūlomus teritorinius 
paktus;

Or. bg

Pakeitimas 23
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad vykdant Europos 
reindustrializaciją kartu turi būti dedamos 
pastangos kurti darbo vietas jaunimui, o 
tam būtina užtikrinti, kad Bendrijos 
užimtumo strategijos būtų pritaikytos prie 
būsimų Europos pramonės poreikių, 
inicijuoti regionų ir nacionalines 
programas, kuriomis būtų siekiama 
suteikti jaunimui aukštos kokybės 
technologinį ugdymą, ir skatinti jaunimo 
verslumą, sudarant jam sąlygas 
pasinaudoti Europos lėšomis ir verslo 
konsultacijomis;

Or. ro

Pakeitimas 24
María Irigoyen Pérez
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad regionų ekonomika yra 
labai svarbi siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, nes jie turi ir 
reikiamų žinių, ir gebėjimą sutelkti vietos 
suinteresuotąsias šalis atsižvelgiant į 
regioninius ypatumus; pakartoja, kad 
kuriant nacionalines ir regionines 
pažangios specializacijos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų strategijas (PSMTIS) 
labai svarbu sujungti inovacijų ir tvarumo 
darbotvarkes regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad tam, jog Europos struktūriniai 
ir investicijų fondai teiktų tikslingesnę 
paramą kaip strateginio, integruoto 
požiūrio dalį, RIS3 strategijų 
įgyvendinimas turėtų būti vykdomas kaip 
išankstinė būsimos sanglaudos politikos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų tinklo finansavimo sąlyga; 
nurodo, kad šiomis RIS3 strategijomis, 
remiantis regionų lyginamaisiais 
pranašumais, bus skatinamos našumo 
didinimo priemonės, dėl didelio poveikio 
bus pritraukiamas viešasis ir privatusis 
kapitalas ir bus padedama regionams 
sutelkti savo išteklius keliems 
pagrindiniams prioritetams, kad turimos 
lėšos būtų veiksmingiau panaudotos;

5. mano, kad tam, jog Europos struktūriniai 
ir investicijų fondai teiktų tikslingesnę 
paramą kaip strateginio, integruoto 
požiūrio dalį, pažangios specializacijos
strategijų įgyvendinimas turėtų būti 
vykdomas kaip išankstinė būsimos 
sanglaudos politikos mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų tinklo 
finansavimo sąlyga; nurodo, kad šios 
pažangios specializacijos strategijos, 
grindžiamos regionų lyginamaisiais 
pranašumais, yra integruotos, su vieta 
susijusios ekonomikos pertvarkos 
darbotvarkės ir jomis bus skatinamos 
našumo didinimo priemonės, dėl didelio 
poveikio bus pritraukiamas viešasis ir 
privatusis kapitalas ir bus padedama 



PE514.683v01-00 18/26 AM\941084LT.doc

LT

regionams sutelkti savo išteklius keliems 
pagrindiniams prioritetams, nustatytiems 
atsižvelgiant į tam tikro regiono 
vertingiausius išteklius, kad turimos lėšos 
būtų veiksmingiau panaudotos ir būtų 
spartinamas deramų darbo vietų kūrimas 
vietoje bei ekonomikos diversifikacija;

Or. en

Pakeitimas 26
Iosif Matula

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pritaria pramoninių parkui plėtrai 
bendradarbiaujant nacionalinėms ir 
vietos valdžios institucijoms, ūkio 
subjektams bei mokslinių tyrimų ir plėtros 
organizacijoms, kad būtų kuriama 
inovacijoms kuo patrauklesnė ir 
palankesnė verslo aplinka;

Or. ro

Pakeitimas 27
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad nacionalinės ir 
regioninės valdžios institucijos 
ekonomikos, socialinėms ir aplinkos 
apsaugos naujovėms turi skirti pagrindinį 
dėmesį savo ilgalaikėse tvariose vystymosi 
strategijose, kurios remtųsi stipriais 
tinklais, keitimusi žiniomis ir valdymu bei 
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inovacijų sektoriais, sudarytais iš labai 
specializuotų MVĮ ir pramonės šakų 
grupių;

Or. en

Pakeitimas 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad svarbu labiau 
koordinuoti įvairias Bendrijos politikos 
sritis ir įvairius naudojamus ES 
asignavimus, kad būtų skatinama 
reindustrializacija, ypač remiantis 
rengiamomis 2014–2020 m. Bendros 
strateginės programos gairėmis;

Or. fr

Pakeitimas 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad rengiant 
reindustrializacijos strategijas dar 
nepakankamai atsižvelgiama į kultūros ir 
kūrybos pramonės potencialą, nepaisant 
šios pramonės indėlio į ES ekonomiką; 
ragina viešuosius ir privačiuosius 
subjektus stengtis, kad būtų įsteigti 
regioniniai inovacijų inkubatoriai, kurie 
apimtų kūrybos įmones, universitetus, 
investuotojus ir kultūros įstaigas, siekiant 
skatinti kultūros ir kūrybos pramonę;
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Or. fr

Pakeitimas 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad 
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; pabrėžia plačiu mastu taikomų 
ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos 
standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių 
priemonės jiems nepakenktų ir jie 
laipsniškai taptų pasauliniu standartu;

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; ragina Europos Komisiją 
stiprinti eksporto ir pramonės 
internacionalizavimo pagalbos, ypač 
pagalbos MVĮ, mechanizmus; pabrėžia 
plačiu mastu taikomų ir pasaulio rinkoje 
ES ginamų Europos standartų sudarymo 
poreikį ir svarbą, kad Europos įmonių 
įgyvendintos naujovių priemonės jiems 
nepakenktų ir jie laipsniškai taptų 
pasauliniu standartu; ragina Komisiją ginti 
tikro abipusiškumo principą prekybos 
srityje, ypač suteikiant galimybes 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, kad 
nebebūtų taikomos protekcionistinės 
priemonės ir diskriminuojami kai kurie 
prekybos partneriai;

Or. fr

Pakeitimas 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad 
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad 
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 
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prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; pabrėžia plačiu mastu taikomų 
ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos 
standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių 
priemonės jiems nepakenktų ir jie 
laipsniškai taptų pasauliniu standartu;

prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; pabrėžia plačiu mastu taikomų 
ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos 
standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių 
priemonės jiems nepakenktų ir jie 
laipsniškai taptų pasauliniu standartu, ypač 
aplinkos apsaugos ir įmonių socialinės 
atsakomybės srityje;

Or. en

Pakeitimas 32
Alain Cadec

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad 
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; pabrėžia plačiu mastu taikomų 
ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos 
standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių 
priemonės jiems nepakenktų ir jie 
laipsniškai taptų pasauliniu standartu;

6. pritaria Komisijai ir Tarybai, kad 
konkurencingumo nauda turėtų būti 
besąlyginis ne tik vidaus rinkos, bet ir 
prekybos su trečiosiomis šalimis 
prioritetas; pabrėžia plačiu mastu taikomų 
ir pasaulio rinkoje ES ginamų Europos 
standartų sudarymo poreikį ir svarbą, kad 
Europos įmonių įgyvendintos naujovių 
priemonės jiems nepakenktų ir jie 
laipsniškai taptų pasauliniu standartu, visų 
pirma taikant abipusiškumo principą;

Or. fr

Pakeitimas 33
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. yra labai susirūpinęs, kad dėl 
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neigiamo ekonomikos ir finansų krizės 
poveikio ES regionų gebėjimui finansuoti 
produktyvias investicijas siekiant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
kyla didelis pavojus strategijos 
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Europos Komisiją Sąjungos 
pasienyje rinkti ekologinį ir socialinį 
mokestį, kad būtų suderinti ES socialiniai 
ir aplinkosaugos standartai, taikomi ES 
pramonei;

Or. fr

Pakeitimas 35
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas;

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija, pvz., naujos 
finansinės priemonės, skirtos 
konkurencingumui didinti, atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
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labiau pritaikytas finansų prieinamumas;

Or. en

Pakeitimas 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas;

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
vaidmenį; ragina tinkamai naudoti 
finansines priemones suderinant įvairias 
tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ, 
amatų ir socialinėms įmonėms teikiamas 
priemones, kad būtų užtikrintas labiau 
pritaikytas finansų prieinamumas; teigia, 
kad ESI fondų įnašai į finansines
priemones turi atitikti reikalavimus ir 
principus, nustatytus šių fondų veiklą 
reglamentuojančiuose teisės aktuose;

Or. en

Pakeitimas 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
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finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas;

finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas; 
ragina įsteigti Europos MVĮ banką, 
remiantis tokiais pavyzdžiais kaip bankas 
„Oseo“ Prancūzijoje ir bankas 
„Kreditanstalt für Wiederaufbau“ 
Vokietijoje;

Or. fr

Pakeitimas 38
Iosif Matula

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas;

7. mano, kad be dotacijų reikia, kad 
paskolos, rizikos kapitalas, garantijos ir 
kitų formų finansų inžinerija atliktų 
svarbesnį vaidmenį; ragina tinkamai 
naudoti finansines priemones suderinant 
įvairias tiek tiesioginės, tiek netiesioginės 
finansinės paramos priemones, ypač MVĮ 
teikiamas priemones, kad būtų užtikrintas 
labiau pritaikytas finansų prieinamumas;
pabrėžia, kad turi būti sudarytos geresnės 
sąlygos MVĮ ir vietos verslo 
bendruomenei gauti finansavimą 
technologijų diegimui;

Or. ro

Pakeitimas 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę 
finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms, 
kaip bendros augimo skatinimo strategijos 
daliai, tenka itin svarbus vaidmuo; šiuo 
atžvilgiu pritaria bendrai valstybės 
pagalbos režimo reformai taikant labiau 
socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu pagrįstą 
požiūrį.

8. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę 
finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms, 
kaip bendros tvaraus vystymosi strategijos 
daliai, tenka itin svarbus vaidmuo; šiuo 
atžvilgiu pritaria bendrai valstybės 
pagalbos režimo reformai taikant labiau 
socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu pagrįstą 
požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 40
María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę 
finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms, 
kaip bendros augimo skatinimo strategijos 
daliai, tenka itin svarbus vaidmuo; šiuo 
atžvilgiu pritaria bendrai valstybės 
pagalbos režimo reformai taikant labiau 
socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu pagrįstą 
požiūrį.

8. mano, kad atsižvelgiant į dabartinę 
finansų, ekonomikos ir socialinę krizę, 
viešosioms ir privačiosioms investicijoms, 
kaip bendros augimo skatinimo strategijos 
daliai, tenka itin svarbus vaidmuo; šiuo 
atžvilgiu pritaria bendrai valstybės 
pagalbos režimo reformai taikant labiau 
socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu pagrįstą 
požiūrį; pakartoja, kad svarbu labiau 
atsižvelgti į viešųjų išlaidų panaudojimo 
kokybę ir veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 41
Iosif Matula

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pritaria gamybos perkėlimo atgal į 
Sąjungą iniciatyvoms, kuriomis siekiama 
pakartotinai įvežti dalį produkcijos iš 
trečiųjų šalių; mano, kad parama tokioms 
iniciatyvoms padėtų užtikrinti produktų 
kokybę, kurti darbo vietas ir sumažinti 
neigiamą poveikį aplinkai.

Or. ro

Pakeitimas 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. šiuo pagrindu ragina Komisiją 
persvarstyti ir sušvelninti konkurencijos 
taisykles, pateikiamas SESV 101 ir 102 
straipsniuose, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas atsirasti Europos pramonės 
lyderiams, tokiems kaip „Airbus“ ar 
EADS; taip pat primena O. Vlasako 
pranešime (2013/2104(INI)) pateiktus 
Europos Parlamento prašymus 
persvarstyti nacionalinės regioninės 
pagalbos teikimo gaires, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas našiai investuoti į 
Europos pramonę.

Or. fr


