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Pakeitimas 1
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pritaria 2013 m. rekomendacijoms 
konkrečioms valstybėms narėms ir ypač 
tam, kad jose dėmesys sutelktas į plataus 
masto priemones, kuriomis būtų 
pagreitintas augimas, kovojama su nedarbu 
ir kuriamos darbo vietos bei didinamas ES 
ekonomikos konkurencingumas;

1. pritaria 2013 m. rekomendacijoms 
konkrečioms valstybėms narėms ir ypač 
tam, kad jose dėmesys sutelktas į 
priemones, kuriomis būtų pagreitintas 
augimas, kovojama su nedarbu ir kuriamos 
darbo vietos bei didinamas ES ekonomikos 
konkurencingumas; su susirūpinimu 
pažymi, kad esant nuolatiniam 
ekonominiam, socialiniam, finansiniam 
spaudimui ir valstybės skolos krizei, 
rekomendacijos konkrečioms valstybėms 
narėms apskritai nėra pakankamai plačių 
užmojų; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad 
trūksta rekomendacijų, kuriomis būtų
siekiama skubiai atkurti būtinas 
galimybes skolinti realiajai ekonomikai ir 
MVĮ, stiprinti viešojo ir privačiojo 
sektoriaus investicinių pajėgumų ryšį, 
kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir spręsti 
ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) 
socialinio aspekto klausimą;

Or. en

Pakeitimas 2
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pakartoja Europos Parlamento 
poziciją dėl poreikio stiprinti Europos 
semestro proceso demokratinį teisėtumą; 
pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai, 
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regioninės ir vietos valdžios institucijos 
turi itin ribotas galimybes dalyvauti 
Europos semestro procese, ir jų vaidmuo 
praktiškai ignoruojamas rengiant 
rekomendacijas konkrečioms valstybėms 
narėms, nors jų indėlis ir dalyvavimas yra 
būtini siekiant pagerinti galimybes 
įgyvendinti strategijos „Europa 2020“ 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 3
Michael Theurer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą pabrėžia sanglaudos politikos, 
kaip svarbiausios investavimo priemonės, 
kuriai tenka esminis vaidmuo kovojant su 
krize ir užtikrinant ES bei jos regionams 
tvaraus augimo kryptį, reikšmę; pabrėžia, 
kaip svarbu, vykstant deryboms dėl DFP, 
užtikrinti reikiamas biudžeto lėšas Europos 
Sąjungos struktūriniams ir investiciniams 
fondams, ypač pažymint tai, kad didelė jų 
lėšų dalis skiriama investicijoms 
įvairiausiose srityse, pvz., užimtumo, 
inovacijų, tvaraus augimo ir paramos MVĮ;

2. dar kartą pabrėžia sanglaudos politikos, 
kaip svarbiausios ES lygmens investavimo 
priemonės, kuriai tenka esminis vaidmuo 
kovojant su krize ir užtikrinant ES bei jos 
regionams tvaraus augimo kryptį, reikšmę; 
pabrėžia, kaip svarbu, vykstant deryboms 
dėl DFP, užtikrinti reikiamas biudžeto 
lėšas ir makroekonomines sąlygas 
Europos Sąjungos struktūriniams ir 
investiciniams fondams, ypač pažymint tai, 
kad didelė jų lėšų dalis skiriama 
investicijoms įvairiausiose srityse, pvz., 
užimtumo, inovacijų, tvaraus augimo ir 
paramos MVĮ;

Or. de

Pakeitimas 4
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. dar kartą pabrėžia sanglaudos politikos, 
kaip svarbiausios investavimo priemonės, 
kuriai tenka esminis vaidmuo kovojant su 
krize ir užtikrinant ES bei jos regionams 
tvaraus augimo kryptį, reikšmę; pabrėžia, 
kaip svarbu, vykstant deryboms dėl DFP, 
užtikrinti reikiamas biudžeto lėšas Europos 
Sąjungos struktūriniams ir investiciniams 
fondams, ypač pažymint tai, kad didelė jų 
lėšų dalis skiriama investicijoms 
įvairiausiose srityse, pvz., užimtumo, 
inovacijų, tvaraus augimo ir paramos MVĮ;

2. dar kartą pabrėžia sanglaudos politikos, 
kaip svarbiausios investavimo priemonės, 
kuriai tenka esminis vaidmuo kovojant su 
krize, mažinant regionų skirtumus ir 
užtikrinant ES bei jos regionams tvaraus 
augimo kryptį, reikšmę; pabrėžia, kaip 
svarbu, vykstant deryboms dėl DFP, 
užtikrinti reikiamas biudžeto lėšas Europos 
Sąjungos struktūriniams ir investiciniams 
fondams, ypač pažymint tai, kad didelė jų 
lėšų dalis skiriama investicijoms 
įvairiausiose srityse, pvz., užimtumo, 
inovacijų, tvaraus augimo ir paramos MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 5
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir
gamybos perkėlimu, susijusiu su didelės 
pridėtinės vertės veikla; tvirtai tiki, kad 
struktūriniai ir investicijų fondai yra būtini, 
siekiant apsaugoti nuo bet kokių su pirmiau 
minėtais aspektais susijusių trūkumų ir juos 
mažinti;

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis, 
taip pat pereiti prie ekologiškos mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos ir didelės pridėtinės vertės 
veiklos; tvirtai tiki, kad struktūriniai ir 
investicijų fondai yra būtini, siekiant toliau 
stiprinti, taip pat apsaugoti nuo bet kokių 
su pirmiau minėtais aspektais susijusių 
trūkumų ir juos mažinti;

Or. en
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Pakeitimas 6
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir 
gamybos perkėlimu, susijusiu su didelės 
pridėtinės vertės veikla; tvirtai tiki, kad 
struktūriniai ir investicijų fondai yra būtini, 
siekiant apsaugoti nuo bet kokių su pirmiau 
minėtais aspektais susijusių trūkumų ir juos 
mažinti;

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir 
gamybos perkėlimu, susijusiu su didelės 
pridėtinės vertės veikla; tvirtai tiki, kad 
struktūriniai ir investicijų fondai yra būtini, 
siekiant apsaugoti nuo bet kokių su pirmiau 
minėtais aspektais susijusių trūkumų ir juos 
mažinti, taip pat viešosioms investicijoms 
skatinti; atkreipia dėmesį į galimybes, 
kurios galėtų būti išnaudotos valstybėse 
narėse, siekiant remti viešąsias 
investicijas iš struktūrinių fondų lėšų, 
užtikrinant tam tikrą šių fondų finansinių 
procedūrų lankstumą, pvz., didinant 
valstybių, kurioms taikoma koregavimo 
programa ir kurios gauna ES finansinę 
paramą, bendro finansavimo dalį arba 
pratęsiant įsipareigojimų panaikinimo 
taisyklės taikymą vieniems metams visoms 
valstybėms narėms 2007–2013 m. 
laikotarpiu (kaip bus 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu);

Or. en

Pakeitimas 7
Michael Theurer

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir 
gamybos perkėlimu, susijusiu su didelės 
pridėtinės vertės veikla; tvirtai tiki, kad 
struktūriniai ir investicijų fondai yra būtini, 
siekiant apsaugoti nuo bet kokių su pirmiau 
minėtais aspektais susijusių trūkumų ir juos 
mažinti;

3. yra labai susirūpinęs dėl smarkaus 
viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją 
ekonomiką mažėjimo, ypač vietos ir 
regionų lygmenimis; mano, kad reikalingos 
ryžtingos priemonės produktų ir darbo 
rinkoms reformuoti, atsargiai darbo 
užmokesčio politikai priimti ir ateities 
augimo modeliams pagrįsti inovacijomis ir 
gamybos perkėlimu, susijusiu su didelės 
pridėtinės vertės veikla; mano, kad tvariai 
ekonominei politikai reikalingos labai 
geros sąlygos verslui pradėti; tvirtai tiki, 
kad struktūriniai ir investicijų fondai yra 
būtini, siekiant apsaugoti nuo bet kokių su 
pirmiau minėtais aspektais susijusių 
trūkumų ir juos mažinti;

Or. de

Pakeitimas 8
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad didelių 
fiskalinių suvaržymų laikotarpiu ir esant 
sumažėjusiems skolinimo pajėgumams 
privačiajame sektoriuje, ES struktūriniai 
ir investiciniai fondai labai svarbūs 
skatinant ekonomiką, visų pirma 
naudojant naujoviškas finansines 
priemones; mano, kad didesnis 
naujoviškų finansinių priemonių 
naudojimas įgyvendinant sanglaudos 
politiką gali paskatinti viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes, padėti 
siekti ES biudžeto dauginamojo poveikio, 
užtikrinti svarbų finansinį srautą 
strateginėms regioninėms investicijoms ir 
padidinti ES augimo galimybes; todėl 
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palankiai vertina tai, kad naujoviškos 
finansinės priemonės atliks svarbų 
vaidmenį įgyvendinant sanglaudos 
politiką 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu; ragina Komisiją taip pat 
suteikti finansinėms priemonėms aiškesnę 
poziciją rekomendacijose konkrečioms 
valstybėms narėms ir stiprinti Europos 
struktūrinių ir investicinių fondų 
derinimą su EIB programomis, visų 
pirma paskolų garantijų MVĮ ir labai 
mažoms įmonėms srityje;

Or. en

Pakeitimas 9
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. yra susirūpinęs dėl nuolatinio masinio 
tam tikrų Europos regionų 
deindustrializavimo, dėl kurio atsiranda 
didelis nedarbas ir kyla daug 
demografinių problemų;

Or. ro

Pakeitimas 10
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. su susirūpinimu pažymi, kad našios 
ekonomikos finansavimas, visų pirma 
MVĮ, nebuvo atkurtas visoje ES, ir 
labiausiai nuo to nukentėjo mažiau 
išsivystę regionai; pažymi, kad didėjantys 
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galimybės gauti kreditą skirtumai gali 
toliau gilinti regionų skirtumus; taigi 
pabrėžia, jog svarbu, kad Europos 
struktūriniai ir investiciniai fondai gebėtų 
susieti viešąsias ir privačiąsias investicijas 
ir suteikti alternatyvius MVĮ finansavimo 
šaltinius; ragina Komisiją laiku ir prieš 
prasidedant 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiui užtikrinti teisinį aiškumą ir 
skaidrumą dėl iš anksto parengtų (angl. 
„off-the-shelf“) naujoviškų finansinių 
priemonių naudojimo;

Or. en

Pakeitimas 11
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad nors ESB vykdomos 
finansinės apsaugos priemonės nuramino 
finansų rinkas, konkurencingumo problema 
euro zonoje vis dar neišspręsta;

4. mano, kad nors ESB vykdomos 
finansinės apsaugos priemonės prisidėjo 
prie euro zonos stabilumo ir nuramino 
finansų rinkas, konkurencingumo problema 
euro zonoje vis dar neišspręsta;

Or. en

Pakeitimas 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria darbo rinkos reformoms, 
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 

5. pritaria darbo rinkos reformoms, 
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 
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primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais 
įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms, pagalbai ieškant darbo ir 
aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo 
ryšiams, kad gebėjimai būtų labiau 
pritaikyti laisvoms darbo vietoms;

primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais 
įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms ir verslo kūrimo programų 
skatinimui, pagalbai ieškant darbo ir 
aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo 
ryšiams, kad gebėjimai būtų labiau 
pritaikyti laisvoms darbo vietoms ir taip 
būtų išvengta kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumo problemos pasunkėjimo;

Or. ro

Pakeitimas 13
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria darbo rinkos reformoms, 
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 
primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais 
įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms, pagalbai ieškant darbo ir 
aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo 
ryšiams, kad gebėjimai būtų labiau 
pritaikyti laisvoms darbo vietoms;

5. pritaria darbo rinkos reformoms, 
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 
primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą; todėl, atsižvelgdamas į 
susirūpinimą keliančius jaunimo nedarbo 
skaičius Europoje, ragina Komisiją skirti
ypatingą dėmesį jaunimo, ypač 
susiduriančio su sunkumais įsidarbinant, 
profesinių galimybių gerinimo reikmėms, 
pagalbai ieškant darbo ir aiškiems ir 
skaidriems švietimo ir mokymo ryšiams, 
kad gebėjimai būtų labiau pritaikyti 
laisvoms darbo vietoms;

Or. en
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Pakeitimas 14
Michael Theurer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pritaria darbo rinkos reformoms, 
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 
primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais 
įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms, pagalbai ieškant darbo ir 
aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo 
ryšiams, kad gebėjimai būtų labiau 
pritaikyti laisvoms darbo vietoms;

5. pritaria darbo rinkos reformoms,
kuriomis buvo siekiama padidinti darbo 
rinkos atsparumą didinant vidinį ir išorinį 
lankstumą, mažinant susiskaldymą ir 
palengvinant darbo keitimą; vis dėlto 
primena, kad reikia tolesnių ir 
visapusiškesnių reformų, būtent siekiant 
padidinti darbo rinkos judumą, ypač 
jaunimo judumą, skiriant ypatingą dėmesį 
jaunimo, ypač susiduriančio su sunkumais 
įsidarbinant, profesinių galimybių gerinimo 
reikmėms, pagalbai ieškant darbo ir 
aiškiems ir skaidriems švietimo ir mokymo 
ryšiams, kad gebėjimai būtų labiau 
pritaikyti laisvoms darbo vietoms; pažymi, 
kad dualinė profesinio mokymo sistema 
yra labai pritaikyta prie darbo rinkos 
reikalavimų ir dėl to jauniems žmonėms 
lengviau pradėti profesinę veiklą;

Or. de

Pakeitimas 15
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad būtina teikti prioritetą 
visoms galimoms priemonėms, kuriomis 
sprendžiama krizė jaunimo nedarbo 
srityje;

Or. en
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Pakeitimas 16
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis labiau nei bet kada būtina 
įgyvendinti struktūrines reformas, kad 
būtų kuriamos užimtumo galimybės, 
nukreiptos į jaunimo darbo jėgą; 
pabrėžia, kad šios pastangos turėtų būti 
sutelktos visų pirma į ES užimtumo 
strategijų ir būsimų Europos ekonomikos 
reikalavimų derinimą;

Or. ro

Pakeitimas 17
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad būtina toliau įgyvendinti 
programas, skirtas jaunimo verslumui 
skatinti, sudarant jiems specialias verslo 
kūrimo galimybes, lydimas geresnių 
galimybių gauti Europos finansavimą ir 
verslo konsultacijas;

Or. ro

Pakeitimas 18
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad būtina imtis neatidėliotinų 
priemonių, kad ES taptų 
konkurencingesnė tarptautiniu lygmeniu 
ir kurtų tvarų vidaus augimą; pabrėžia, 
kad pastangos turi būti sutelktos į 
naujoviškų sistemų kūrimą, taip pat 
pigesnius ir prieinamesnius kreditus MVĮ, 
ir verslo aplinkos gerinimą skatinant 
naujus kapitalo šaltinius, įskaitant įmonių 
tarpusavio skolinimą, bei sudarant 
lengvesnes galimybes naudotis rizikos 
kapitalu;

Or. ro

Pakeitimas 19
Michael Theurer

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria valstybių narių, kurioms taikoma 
perviršinio deficito procedūra, skaičiaus 
mažinimui; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares pasinaudoti visais 
lankstumo, neatsiejamo nuo stabilumo ir 
augimo pakto prevencinės dalies, 
nuokrypiais, kad rentabilių valstybės 
investicijų reikalingumas būtų suderintas 
su fiskalinės drausmės tikslais, pvz., 
atskiriant bendras bendro nacionalinio 
finansavimo pagal struktūrinius ir 
investicinius fondus sumas nuo Stabilumo 
ir augimo paktu nustatytų ribų arba 
grindžiant pakte nustatytus skaičiavimus 
reikalavimais dėl valstybių narių grynųjų 
pinigų, o ne bendraisiais reikalavimais.

7. pritaria valstybių narių, kurioms taikoma 
perviršinio deficito procedūra, skaičiaus 
mažinimui ir palankiai vertina tai, kad 
valstybės narės mažina savo skolą ir 
konsoliduoja savo biudžetą; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares 
pasinaudoti visais lankstumo, neatsiejamo 
nuo stabilumo ir augimo pakto prevencinės 
dalies, nuokrypiais, kad rentabilių 
valstybės investicijų reikalingumas būtų 
suderintas su fiskalinės drausmės tikslais, 
pvz., atskiriant bendras bendro 
nacionalinio finansavimo pagal 
struktūrinius ir investicinius fondus sumas 
nuo Stabilumo ir augimo paktu nustatytų 
ribų arba grindžiant pakte nustatytus 
skaičiavimus reikalavimais dėl valstybių 
narių grynųjų pinigų, o ne bendraisiais 
reikalavimais.
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Or. de

Pakeitimas 20
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena Europos Parlamento poziciją, 
nukreiptą prieš Europos Sąjungos 
struktūriniams ir investiciniams fondams 
siūlomas makroekonomines sąlygas 
vykstant deryboms dėl DFP, nes, nesant 
jokio ryšio tarp politikos veiksmingumo 
regionų ir valstybių narių lygmeniu, 
regionai būtų baudžiami už galimą 
negebėjimą laikytis ekonomikos 
valdysenos procedūrų nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 21
Mojca Kleva Kekuš

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją baigti kurti EPS 
pateikiant su socialiniu ramsčiu 
susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų; pabrėžia, kad 
socialinė rezultatų suvestinė, kuri būtų 
naudojama kaip svarbiausia šio ramsčio 
priemonė, turi apimti ir atitinkamus 
regioninius ir vietos ypatumus;

Or. en
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