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Pakeitimas 1
Ernest Maragall
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje 
nuo krizės pradžios buvo prarastos 
daugiau kaip 3,8 milijonai darbo vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; pabrėžia, kad 
reikia stiprinti ES sanglaudos politiką į ją 
įtraukiant aiškiai nustatytus prioritetus, 
kuriuose būtų pažymėta, kad regioninių 
skirtumų mažinimas yra labai svarbus 
siekiant visos Europos Sąjungos tikslų 
skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą;

__________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. en

Pakeitimas 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama 
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

1. pabrėžia, kad dėl ekonominės krizės kilo 
sunkumų vykdant ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ES ir nurodo, kad
valstybėse narėse tebėra didelių skirtumų; 
primena, kad Europos Sąjungos gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
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tarnybų darbinis dokumentas, 6 p. tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. en

Pakeitimas 3
Herbert Reul

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, dar sustiprindama
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

__________________ __________________
12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. de

Pakeitimas 4
Ivan Jakovčić

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama 
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai ir ilgam laikui pakenkė 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai, sukeldama dar daugiau 
didžiulių skirtumų valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungos gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;
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__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. en

Pakeitimas 5
José Blanco López

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama 
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, todėl labai padidėjo 
skirtumai tarp valstybių narių; primena, 
kad Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje 
nuo krizės pradžios buvo prarasta daugiau 
kaip 3,8 milijonai darbo vietų1;

__________________ __________________
12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. es

Pakeitimas 6
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama 
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama esamus 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungos gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarasta daugiau kaip 
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vietų1; 3,8 milijonai darbo vietų1;

__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. en

Pakeitimas 7
Csaba Molnár

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarastos daugiau 
kaip 3,8 milijonai darbo vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse ir regionuose; 
primena, kad Europos Sąjungos gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

__________________ __________________
12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

12013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p. 

Or. hu

Pakeitimas 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama 
didžiulius skirtumus valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungoje gamybos 

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai Europos Sąjungoje, 
nedarbo lygis padidėjo daugiau kaip 
3 proc. nuo krizės pradžios ir atsirado 
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sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarastos daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

didžiulių skirtumų valstybėse narėse; 
primena, kad Europos Sąjungos gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1;

__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. en

Pakeitimas 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarastos daugiau 
kaip 3,8 milijonai darbo vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarasta daugiau kaip 
3,8 milijonai darbo vietų1; mano, kad 
krizė, kurią patiriame, yra sisteminė, todėl 
ES turėtų skubiai atsisakyti 
ultraliberalaus „modelio“;

__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. fr

Pakeitimas 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarastos daugiau 
kaip 3,8 milijonai darbo vietų1;

1. pabrėžia tai, kad ekonominė krizė 
gerokai pakenkė ekonominei, socialinei ir 
teritorinei sanglaudai, sukeldama didžiulius 
skirtumus valstybėse narėse; primena, kad 
Europos Sąjungoje gamybos sektoriuje nuo 
krizės pradžios buvo prarasta daugiau kaip 
3,8 milijonai darbo vietų1, ir kad šios 
darbo vietos prarastos daugiausia dėl 
nesąžiningos konkurencijos, nuo kurios 
neapsaugo mūsų sienos;

__________________ __________________
1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

1 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.

Or. fr

Pakeitimas 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia įdėti daug 
pastangų, kad Europos Sąjunga galėtų 
toliau įgyvendinti savo 20 proc. 
reindustrializacijos siekį iki 2020 m.; 
ragina sustiprinti ir atnaujinti Europos 
Sąjungos pramonės struktūrą siekiant 
skatinti konkurencingumą, augimą ir 
darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad, 
siekiant šio tikslo, reikia skirti investicijų 
skaitmeninei, energetikos ir transporto 
infrastruktūrai ir, atsižvelgiant į ilgalaikę 
perspektyvą, – o tai yra ne mažiau skubu –
taip pat skirti investicijų švietimui, 
moksliniams tyrimams ir darbuotojų 
įgūdžių gerinimui;

Or. en
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Pakeitimas 12
Paul Tang

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad, taikant sanglaudos 
politikos priemones, buvo lengviau 
sumažinti neigiamus ekonomikos ir 
finansų krizės padarinius; kai kuriose 
Europos šalyse šios priemonės dabar 
sudaro didelę investicijų biudžeto dalį; 
atkreipia dėmesį į Europos Komisijos 
pastangas skirti sanglaudos politikos 
investicijų sritims, kurios labiausiai 
nukentėjo dėl krizės;

Or. en

Pakeitimas 13
Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
sutartyje nustatytas tikslas skatinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei valstybių narių solidarumą 
(ES sutarties 3 straipsnis);

Or. en

Pakeitimas 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad sanglaudos politikoje 
turėtų būti gerai atsižvelgiama į tikslus, 
nustatytus strategijoje „Europa 2020“; 
pažymi, kad sanglaudos politikos 
priemonėmis turėtų būti siekiama skatinti 
augimą, inovacijas, MVĮ, skaitmeninę 
ekonomiką ir mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomiką; pabrėžia, 
kad ypač investicijomis šiuose sektoriuose 
galima ne tik užtikrinti esamas darbo 
vietas, bet ir paskatinti augimą ir didesnio 
darbo vietų skaičiaus kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 15
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir 
socialiniai sanglaudai Europoje, nes 
beveik 80 proc. Europos eksporto 
generuojama pramonės sektoriuje ir 
pramonei skiriama 80 proc. Europoje
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai numatytų lėšų2;

2. pabrėžia, kad Europos ekonomikoje 
pagrindinį vaidmenį atlieka pramonės 
sektorius, nes jam tenka 80 proc. Europos 
eksporto ir pramonei skiriama 80 proc. 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai numatytų lėšų;

__________________ __________________
2 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui: Dėl 
Europos pramonės atgimimo 
COM/2014/014, 3 p.

Or. it
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Pakeitimas 16
Flavio Zanonato

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų;

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius, 
ypač apdirbamoji pramonė, yra labai 
svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų2;

__________________ __________________
2 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui: Dėl Europos pramonės 
atgimimo COM/2014/014, 3 p.

2 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui: Dėl Europos pramonės 
atgimimo COM/2014/014, 3 p.

Or. it

Pakeitimas 17
Ernest Maragall
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų2;

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų2;
primena, kad Europos Sąjungos gamybos 
sektoriuje nuo krizės pradžios buvo 
prarasta daugiau kaip 3,8 milijonai darbo 
vietų1a; atkreipia dėmesį, kad 
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apskaičiuota, jog 2007–2012 m. buvo 
sukurta 594 000 naujų darbo vietų vien 
taikant ES regioninę politiką1b;

__________________ __________________
2 Komisijos komunikatas 
(COM(2014)0014) Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Dėl Europos pramonės atgimimo“, 3 p.

2 Komisijos komunikatas 
(COM(2014)0014) Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Dėl Europos pramonės atgimimo“, 3 p.
1 a 2013 m. Pramonės suvestinė, Komisijos 
tarnybų darbinis dokumentas, 6 p.
1 b Europos regionų ir miestų 
konkurencingumo didinimas, ekonomikos 
augimo skatinimas ir darbo vietų 
kūrimas, p. 4, 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf.

Or. en

Pakeitimas 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų2;

2. pabrėžia faktą, kad pramonės sektorius 
yra labai svarbus ekonominei ir socialiniai 
sanglaudai Europoje, nes beveik 80 proc. 
Europos eksporto generuojama pramonės 
sektoriuje ir pramonei skiriama 80 proc. 
Europoje moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai numatytų lėšų2; todėl 
pabrėžia, kad ES pasmerkia mūsų 
pramonę laukinei konkurencijai, atkakliai 
atsisakydama bet kokio ekonominio 
protekcionizmo ir nustatydama didžiulius 
suvaržymus, kurie netaikomi 
konkurentams;

__________________ __________________
2 Komisijos komunikatas 2 Komisijos komunikatas 
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(COM(2014)0014) Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Dėl Europos pramonės atgimimo“, 3 p.

(COM(2014)0014) Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Dėl Europos pramonės atgimimo“, 3 p.

Or. fr

Pakeitimas 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. rekomenduoja būtinai atnaujinti 
sanglaudos politiką; rekomenduoja, kad 
sanglaudos politikoje pagrindinis dėmesys 
turėtų būti skiriamas pramonės ir 
pramonės struktūrų atnaujinimui bei 
naujų investicijų rėmimui siekiant didinti 
užimtumą visoje Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ES privalo skatinti 
politiką, kuria būtų tausojama aplinka, 
skiriama dėmesio atsinaujinantiesiems 
energijos ištekliams ir nustatomos griežtos 
nuobaudos už sukeltą pramoninę taršą;

Or. en
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Pakeitimas 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad svarbu supaprastinti 
sanglaudos politikos programų valdymą ir 
procedūras; pažymi, kad administracinė 
našta, kurios atsiranda dėl įvairių 
valdymo ir stebėsenos procedūrų, privalo
būti pagrįsta, palyginti su tuo, kiek 
vykdant sanglaudos politikos programas 
gauta lėšų;

Or. en

Pakeitimas 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad MVĮ sudaro 99 proc. ES 
įmonių tinklo ir sukuria 80 proc. darbo 
vietų ES;

Or. en

Pakeitimas 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms 

Išbraukta.
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ir dėl to sumažėja investicijų ir 
gamintojams darosi sunkiau gauti 
paskolas;

Or. en

Pakeitimas 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms 
ir dėl to sumažėja investicijų ir 
gamintojams darosi sunkiau gauti 
paskolas;

3. yra labai susirūpinęs dėl 
besikartojančios mokėjimų įsiskolinimų 
problemos, dėl kurios vėluojama atlikti 
mokėjimus ir įgyvendinti programas, ir 
todėl laukia Komisijos mokėjimo plano, 
kuriame būtų nurodyta, kaip spręsti šią 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 25
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
paprastai daro neigiamą poveikį pramonės 
sektoriui, jeigu jos nėra vykdomos kartu 
su struktūrinėmis reformomis, kuriomis 
siekiama didinti konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 26
Nadine Morano
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad kai kuriose Europos 
valstybėse vykdomos reformos siekiant 
atgaivinti viešųjų finansų sektorių 
užtikrinant ilgalaikį ekonomikos augimą 
ir aktyvų darbo vietų kūrimą daro 
trumpalaikį poveikį pramonės struktūroms 
ir dėl to atidedamos arba sumažinamos 
investicijos ir gamintojams darosi sunkiau 
gauti paskolas;

Or. fr

Pakeitimas 27
Herbert Reul

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad būtinos tolesnės priemonės ir 
investicijos, siekiant stiprinti pramonės 
struktūras valstybėse narėse ir gerinti 
galimybes gamintojams gauti paskolas;

Or. de

Pakeitimas 28
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 

3. mano, kad kai kuriose Europos 
valstybėse būtinos griežtos taupymo 
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neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

priemonės, nes taip, vėl subalansavus 
biudžetą, būtų stiprinamos pramonės 
struktūros ir, esant stabiliai finansinei 
padėčiai, vėl daromos investicijos ir 
gerinamos galimybės gamintojams gauti 
paskolas;

Or. de

Pakeitimas 29
Renato Soru

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas; taip pat 
mano, kad šis neigiamas poveikis sukėlė 
recesijos spiralę, palietusią didžiąją dalį 
ES valstybių;

Or. it

Pakeitimas 30
Ernest Maragall
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas; pabrėžia 
mezoekonominio požiūrio (pagrindinį 
dėmesį skiriant regionams) svarbą 



PE546.684v01-00 18/47 AM\1046267LT.doc

LT

siekiant ekonomikos atgaivinimo;

Or. en

Pakeitimas 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
– klaidingos trejeto politikos padarinys –
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

Or. fr

Pakeitimas 32
José Blanco López

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų, gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas ir didėja 
nedarbas;

Or. es

Pakeitimas 33
Anne Sander
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad krizė kai kuriose Europos 
valstybėse daro neigiamą poveikį 
pramonės struktūroms ir dėl to sumažėja 
investicijų ir gamintojams darosi sunkiau 
gauti paskolas;

Or. fr

Pakeitimas 34
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir gamintojams 
darosi sunkiau gauti paskolas;

3. mano, kad griežtos taupymo priemonės 
kai kuriose Europos valstybėse daro 
neigiamą poveikį pramonės struktūroms ir 
dėl to sumažėja investicijų ir šio sektoriaus
gamintojams darosi sunkiau gauti paskolas;

Or. it

Pakeitimas 35
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad finansų rinkos 
susiskaidymas, Europos įmonių nenoras 
rizikuoti ir inovacijų kultūros suvaržymas 
yra kliūtys užimtumui ir augimui;

Or. de
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Pakeitimas 36
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose 
projektuose ir investicijose, skatinamose 
Europos lėšomis, turėtų būti įtraukta
užimtumo sąlyga, pagal kurią būtų 
privaloma kurti naujas ir stabilias darbo 
vietas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose 
projektuose ir investicijose, skatinamose 
Europos lėšomis, turėtų būti įtraukta 
užimtumo sąlyga, pagal kurią būtų 
privaloma kurti naujas ir stabilias darbo 
vietas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose 
projektuose ir investicijose, skatinamose 
Europos lėšomis, turėtų būti įtraukta 
užimtumo sąlyga, pagal kurią būtų 
privaloma kurti naujas ir stabilias darbo 
vietas;

4. pabrėžia, kad naujų ir tinkamų darbo 
vietų kūrimas taikant sanglaudos politiką 
yra vienas svarbiausių tikslų; todėl 
pabrėžia, kad valstybės narės, šiuo 
finansavimo laikotarpiu įgyvendindamos 
savo veiklos programas, savo politikoje 
pagrindinį dėmesį privalo skirti tinkamų 
darbo vietų kūrimui, kad būtų imtasi 
priemonių kovoti su dideliu jaunimo 
nedarbo lygiu ir suteikti regionams 
galimybių kurti sveiką ir tvarią 
ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 39
Ernest Maragall
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas; primena, 
kad visomis investicijomis ir projektais 
turėtų būti gerinama aplinkos apsauga, 
visų pirma, skatinant naudoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
priemones, kuriomis užtikrinamas 
energijos vartojimo efektyvumas; taip pat 
primena, kad numatoma, kad iki 2020 m. 
pasaulinė ekologiškų produktų ir 
paslaugų rinka padidės kone dvigubai, o 
jos apyvarta sudarys apie 2 trln. eurų per 
metus1a;

__________________
1a Ataskaita „Darbo vietų skaičius 
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priklauso nuo to, kaip pagerėja aplinkos 
ir išteklių efektyvumas“, p. 9, 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf.

Or. en

Pakeitimas 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visais sanglaudos politikoje 
numatytais naujais projektais ir 
investicijomis siekiama geriausių
rezultatų ir poveikio, ir atsižvelgia į 
naująjį veiklos rezultatų planą siekiant 
paskatinti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą;

Or. en

Pakeitimas 41
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visų naujų projektų ir 
investicijų, skatinamų Europos lėšomis, 
vienas iš tikslų turėtų būti užimtumo 
skatinimas, tačiau nepritaria privalomos
užimtumo sąlygos įtraukimui, nes tai keltų 
teisinių ir ekonominių abejonių1a;

__________________
1a Tiesioginis užimtumo sąlygos poveikis 
būtų išstūmimas ir ilgalaikio poveikio 
investicijų pakeitimas trumpalaikio 
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poveikio.

Or. de

Pakeitimas 42
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose 
projektuose ir investicijose, skatinamose
Europos lėšomis, turėtų būti įtraukta 
užimtumo sąlyga, pagal kurią būtų 
privaloma kurti naujas ir stabilias darbo 
vietas;

4. džiaugiasi, kad nauji 2014–2020 m. 
laikotarpio projektai ir investicijos, 
skatinami Europos lėšomis, padės kurti 
naujas kokybiškas darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 43
Nadine Morano

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtrauktos užimtumo 
skatinimo vietos mastu sąlygos;

Or. fr

Pakeitimas 44
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visais projektais ir 
investicijomis, skatinamomis Europos 
Sąjungos lėšomis, turėtų būti siekiama 
kurti naujų darbo vietų;

Or. en

Pakeitimas 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
vietos mastu sąlyga, pagal kurią būtų 
privaloma kurti naujas ir stabilias darbo 
vietas vietos gyventojams;

Or. fr

Pakeitimas 46
Herbert Reul

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visi nauji projektai ir 
investicijos, skatinami Europos lėšomis, 
turėtų būti iš esmės orientuoti, jei tai 
įmanoma, į naujų ir stabilių darbo vietų 
kūrimą;

Or. de



AM\1046267LT.doc 25/47 PE546.684v01-00

LT

Pakeitimas 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas;

4. mano, kad visuose naujuose projektuose 
ir investicijose, skatinamose Europos 
lėšomis, turėtų būti įtraukta užimtumo 
sąlyga, pagal kurią būtų privaloma kurti 
naujas ir stabilias darbo vietas; todėl 
pirmiausia turėtų būti investuojama į 
pelningus ir našius projektus;

Or. fr

Pakeitimas 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį, kad ypač svarbu 
teikti didesnę paramą labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
(toliau – MMVĮ) ir darbuotojų 
kooperatyvams, siekiant padidinti jų 
darbo našumą stabilioje verslo aplinkoje, 
kuo labiau sumažinti didelių įmonių ir 
konglomeratų dominuojančios padėties 
rinkoje atvejų skaičių ir padėti steigti 
MMVĮ ir darbuotojų kooperatyvus bei 
skatinti jų augimą;

Or. en

Pakeitimas 49
Paul Tang
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu ES investicijas 
skirti teminiams prioritetams, tokiems 
kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
skaitmeninė darbotvarkė, parama 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomika, kad būtų kuo labiau 
padidintas investicijų poveikis 
ekonomikos augimui ir darbo vietų 
kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina pasiūlymą dėl 
kapitalo rinkų sąjungos ir mano, kad tai 
yra svarbi priemonė, kurią taikant būtų 
papildytas Investicijų planas Europai ir 
pagerintos MVĮ galimybės gauti kreditą 
kaip alternatyvą banko paslaugoms 
kuriant ir vystant alternatyvius 
finansavimo šaltinius bei gerinant pradinį 
viešą akcijų platinimą;

Or. en

Pakeitimas 51
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad neveiksmingos vidaus 
sąnaudų struktūros, kurios nevykdant 
struktūrinių reformų vis labiau įsigali, 
atbaido privačius investuotojus;

Or. de

Pakeitimas 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina sparčiai įgyvendinti sumanymą 
sukurti kapitalo rinkų sąjungą ir pradėti 
ja naudotis, kad būtų suteikta parama į 
pramonę orientuotiems darbams, kuriais 
siekiama kurti Europos neviešo platinimo 
rinkas ir remti Europos ilgalaikių 
investicijų fondų formavimą; sėkmingai 
sukūrus kapitalo rinkų sąjungą bus 
sumažintas ES finansų rinkų 
susiskaidymas ir taip bus padedama 
sumažinti finansavimo kainą;

Or. en

Pakeitimas 53
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad investicijomis 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
sritims, kuriose gali būti sukurtas 
daugialypis poveikis darbo vietoms ir 
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augimui, pavyzdžiui, investicijoms į 
inovacijas ar švietimą;

Or. en

Pakeitimas 54
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, jog svarbu, kad būtų skirtas 
regioninis finansavimas mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, kurios regionuose 
aktyviai veikia pažangaus augimo, 
skaitmeninės ekonomikos ir mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 55
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia sanglaudos politikos 
finansavimo svarbą pereinant prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos ir siekiant 2020 ir 2030 m. 
tikslų dėl CO2 dujų kiekio mažinimo, 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

Or. en
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Pakeitimas 56
Paul Tang

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pažymi, kad, rengiant ataskaitas dėl 
ES lėšomis vykdomų projektų, paprastai 
daugiausia dėmesio skiriama jų atitikčiai 
su taisyklių ir reglamentų nuostatomis ir 
poveikiui, kurį pavyko pasiekti, tačiau dėl 
to gaunama nepakankamai žinių apie ES 
subsidijų veiksmingumą; pabrėžia, kad 
šiuo atžvilgiu svarbu sistemingai rinkti 
informaciją apie ES lėšas, kad būtų 
galima pagerinti ES lėšų skyrimo 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 57
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į 
BVP padidintų iki 20 procentų; primena, 
kad visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į 
BVP padidintų iki 20 procentų; primena, 
kad visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 59
Ernest Maragall
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į 
BVP padidintų iki 20 procentų; primena, 
kad visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. pripažindamas mokslinių tyrimų ir 
plėtros svarbą siekiant sanglaudos 
politikos uždavinių, labai palaiko 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
taikomą atitinkamos inovacinės veiklos 
požiūrį, pagal kurį teikiama pirmenybė 
inovacijų skirtumų Europos Sąjungoje 
mažinimui; ragina aiškiau išdėstyti 
pažangiosios specializacijos, dėl kurios 
gali būti pagerintas konkurencingumas 
ES regionuose, sąvoką;

Or. en

Pakeitimas 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į 
BVP padidintų iki 20 procentų; primena, 
kad visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. pabrėžia, kad svarbu veiksmingai 
naudoti sanglaudos fondų lėšas, kad būtų 
kuo labiau padidintas jų poveikis siekiant 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
uždavinių visų pirma remti MVĮ, 
mokslinius tyrimus ir inovacijas bei 
skatinti mažinti klimato kaitą; primena, 
kad sanglaudos politika turėtų būti 
naudojama kaip investicinė priemonė ir 
turėtų būti taikoma kartu su nacionalinės 
ir regioninės pertvarkos politika;

Or. en

Pakeitimas 61
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina sukurti iš anksto žinomas 
bendrąsias sąlygas privatiems 
investuotojams strateginės ir transporto 
infrastruktūros, inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir plėtros srityse, nes kitaip nebus 
įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal kurį 
pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; ragina užtikrinti 
tinkamą reindustrializacijos ir 
aplinkosaugos bei klimato kaitos 
švelninimo tikslų pusiausvyrą;

Or. de

Pakeitimas 62
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga; palankiai vertina naujo 
Europos strateginių investicijų fondo 
sukūrimą; ragina Komisiją suderinti 
ESIF išlaidas su dabartiniais sanglaudos 
politikos biudžete numatytais 
asignavimais, kad būtų kuo labiau 
sumažintas galimas sverto poveikis;

Or. en

Pakeitimas 63
Renato Soru

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga; taip pat mano, kad 
reikėtų sutelkti investicijas į pagrindinius 
inovatyvius sektorius siekiant sudaryti 
būtinas sąlygas tvariam ir ekologiškam 
augimui;

Or. it
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Pakeitimas 64
Anne Sander

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti į 
pažangiuosius pramonės sektorius ir 
tradicinės pramonės modernizavimą bei 
skaitmeninimą, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
projektai ir investicijos taip pat turėtų 
padėti užtikrinti aplinkos apsaugą ir 
tvaraus ekonomikos augimo atsigavimą;

Or. fr

Pakeitimas 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina palaikyti stabilesnę ir geriau 
reguliuojamą aplinką nacionaliniu ir ES 
lygmeniu, kad ES taptų patrauklesnė 
privatiems investuotojams, nes be jų 
investicijų nebus įmanoma įgyvendinti 
tikslo, pagal kurį pramonė iki 2020 m. savo 
įnašą į BVP padidintų iki 20 procentų;

Or. en

Pakeitimas 66
Nadine Morano
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga; taip pat primena, kad 
visi šie projektai ir investicijos neturėtų 
būti finansuojami vien pasiskolintomis 
lėšomis ir trukdyti mažinti valdžios 
sektoriaus skolą bei biudžeto deficitą.

Or. fr

Pakeitimas 67
Ivan Jakovčić

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
suderintais viešaisiais tikslais, nes be šių 
valstybių narių ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijų skiriamų investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina valstybes daugiau investuoti 
socialiniais ir viešaisiais tikslais, nes be šių 
investicijų nebus įmanoma įgyvendinti 
tikslo, pagal kurį pramonė iki 2020 m. savo 
įnašą į BVP padidintų iki 20 procentų; 
primena, kad visuose projektuose ir 
visomis investicijomis turėtų būti 
stiprinama aplinkos apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 69
Herbert Reul

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina skatinti viešąsias ir privačias 
investicijas, nes be šių investicijų nebus 
įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal kurį 
pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinamas 
konkurencingumas;

Or. de

Pakeitimas 70
Csaba Molnár

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
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viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama
aplinkos apsauga;

viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti prisidedama prie
aplinkos apsaugos tikslų įgyvendinimo;

Or. hu

Pakeitimas 71
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis
investicijomis turėtų būti stiprinama 
aplinkos apsauga;

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų
būtų beveik neįmanoma įgyvendinti tikslo, 
pagal kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą 
į BVP padidintų iki 20 procentų; primena, 
kad projektuose investicijomis turėtų būti 
stiprinama aplinkos apsauga;

Or. it

Pakeitimas 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, nes be šių investicijų 
nebus įmanoma įgyvendinti tikslo, pagal 
kurį pramonė iki 2020 m. savo įnašą į BVP 
padidintų iki 20 procentų; primena, kad 
visuose projektuose ir visomis 
investicijomis turėtų būti stiprinama 

5. ragina daugiau investuoti socialiniais ir 
viešaisiais tikslais, būtent į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą, nes be šių 
investicijų nebus įmanoma įgyvendinti 
tikslo, pagal kurį pramonė iki 2020 m. savo 
įnašą į BVP padidintų iki 20 procentų; 
primena, kad visuose projektuose ir 
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aplinkos apsauga; visomis investicijomis turėtų būti 
stiprinama aplinkos apsauga ir tvarus 
vystymasis;

Or. fr

Pakeitimas 73
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad naudojant ES 
fondų lėšas didžiausias dėmesys 
sutelkiamas į išlaidas ir administracinių 
taisyklių atitikimą, o ne į konkrečių 
rezultatų siekimą, kas neleidžia tinkamai 
įvertinti ES finansavimo poveikį bei 
nustatyti veiksmingiausias priemones , 
kurioms būtų užtikrinamas veiksmingas 
ES regionų ekonominis vystymas;

Or. lt

Pakeitimas 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą,
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, 
kad pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 

Išbraukta.
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vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, 
skirtu kiekvienam žmogui.

(Tokia strategija negalėtų būti priskirta ES 
kompetencijos sričiai, ypač jeigu ji ir toliau 
dogmatiškai priešinsis reikalingų 
protekcionistinių priemonių taikymui.)

Or. fr

Pakeitimas 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą,
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, 
kad pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, 
skirtu kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kurios pagrindinis tikslas turėtų 
būti kovoti su nedarbu ir užtikrinti 
konkurencingumą, augimą ir daugiau 
darbo vietų.

Or. en

Pakeitimas 76
Evžen Tošenovský

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 

6. ragina parengti pramonės strategiją, kuri 
padėtų spręsti nedarbo problemą ir 
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problemą ir garantuotų didesnį augimą,
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, 
skirtu kiekvienam žmogui.

garantuotų didesnį augimą bei daugiau 
darbo vietų, nes tai yra priemonė ES 
pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 77
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią Europos 
reindustrializacijos strategiją, kuri, 
netaikant fiskalinių paskatų ir nekylant 
išstūmimo pavojui, padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų ir taip pat užtikrintų 
prieigą prie visuomenės sveikatos ir 
švietimo, nes tai yra priemonė ES pasiekti 
taip reikalingą ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą; mano, kad pagrindiniu 
tikslu turėtų tapti darnus vystymasis ir 
aukšta gyvenimo kokybė kartu su 
klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui;

Or. de

Pakeitimas 78
Rolandas Paksas

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, apsaugoti 
pagrindines asmens teises ir garantuoti 
ekonominių ir socialinių tikslų 
pusiausvyrą; mano, kad pagrindiniu tikslu 
turėtų tapti darnus vystymasis ir aukšta 
gyvenimo kokybė kartu su klestėjimu, 
deramu darbu ir tinkamu darbo 
užmokesčiu, skirtu kiekvienam žmogui.

Or. lt

Pakeitimas 79
José Blanco López

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą, ypatingą 
dėmesį skiriant toms vietovėms, kuriose 
yra gyventojų stygius ir visuomenė senėja; 
mano, kad pagrindiniu tikslu turėtų tapti 
darnus vystymasis ir aukšta gyvenimo 
kokybė kartu su klestėjimu ir deramu 
darbu, skirtu kiekvienam žmogui.
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Or. es

Pakeitimas 80
Nadine Morano

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, aktyvesnį socialinį 
dialogą, ir taip pat užtikrintų prieigą prie 
visuomenės sveikatos ir švietimo, nes tai 
yra priemonė ES pasiekti taip reikalingą 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą; mano, kad pagrindiniu tikslu 
turėtų tapti darnus vystymasis ir aukšta 
gyvenimo kokybė kartu su klestėjimu ir 
galimybe kiekvienam žmogui atsiskleisti 
tiek profesiniame, tiek asmeniniame 
gyvenime.

Or. fr

Pakeitimas 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
sudarytų geresnes darbo sąlygas bei 
skatintų taikyti priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta sauga ir prieiga prie 
visuomenės sveikatos ir švietimo, nes tai 
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pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

yra priemonė ES pasiekti taip reikalingą 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą; mano, kad pagrindiniu tikslu 
turėtų tapti darnus vystymasis ir aukšta 
gyvenimo kokybė kartu su klestėjimu ir 
deramu darbu, skirtu kiekvienam žmogui.

Or. en

Pakeitimas 82
Aldo Patriciello

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą,
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą ir
daugiau darbo vietų apsaugant darbuotojų 
teises ir užtikrinant jiems prieigą prie 
visuomenės sveikatos ir švietimo, nes tai 
padėtų pasiekti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą; mano, kad pagrindiniu 
tikslu turėtų tapti darnus vystymasis ir 
aukšta gyvenimo kokybė kartu su 
klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

Or. it

Pakeitimas 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 

6. ragina parengti valstybėmis grindžiamą
pramonės strategiją, kuri padėtų spręsti 
nedarbo problemą ir garantuotų didesnį 
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daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

augimą, daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

Or. fr

Pakeitimas 84
Davor Ivo Stier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui, užtikrinant pagarbą 
visų žmonių orumui.

Or. en

Pakeitimas 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, kuri padėtų spręsti nedarbo 
problemą ir garantuotų didesnį augimą, 
daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

6. ragina parengti įtraukią pramonės 
strategiją, grindžiamą pelningais 
ilgalaikiais projektais, kuri padėtų spręsti 
nedarbo problemą ir garantuotų didesnį 
augimą, daugiau darbo vietų, kuriose būtų 
sustiprintos darbuotojų teisės, ir taip pat 
užtikrintų prieigą prie visuomenės 
sveikatos ir švietimo, nes tai yra priemonė 
ES pasiekti taip reikalingą ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą; mano, kad 
pagrindiniu tikslu turėtų tapti darnus 
vystymasis ir aukšta gyvenimo kokybė 
kartu su klestėjimu ir deramu darbu, skirtu 
kiekvienam žmogui.

Or. fr

Pakeitimas 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad siekiant sudaryti sąlygas 
vykdyti inovatyvią ir našią mokslinių 
tyrimų veiklą, būtina toliau didinti 
moksliniams tyrimams ir plėtrai skiriamą 
finansavimą; todėl ragina geriau 
suderinti dabartines finansavimo 
priemones, t. y. Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų bei iniciatyvos 
„Horizontas 2020“ finansavimą, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1303/2013.

Or. en

Pakeitimas 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias
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Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina skirti tiesioginę paramą, kuria 
būtų skatinamas nepertraukiamas
augimas ir tvarus MMVĮ vystymasis, 
siekiant pagerinti darbo našumą ir 
veiksmingą išteklių naudojimą bei žengti 
koja kojon su augančia žinių visuomene 
ir vystymosi, grindžiamo subalansuotu 
ekonomikos augimu, idėjomis, ypač 
valstybėse narėse, kurios dėl krizės patyrė 
daugiau žalos ir kur teko uždaryti 
daugiau MMVĮ.

Or. en

Pakeitimas 88
Csaba Molnár

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares sparčiau 
įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą, 
nes dėl šios krizės daug jaunų žmonių 
pradėdami savo karjerą negalėjo rasti 
darbo, o jaunimo nedarbas pusėje regionų 
pasiekė susirūpinimą keliantį lygį;

Or. hu

Pakeitimas 89
Csaba Molnár

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina parengti specialią programą, 
kuriai būtų skiriama dalis sanglaudos 
politikos finansavimo, siekiant padėti 
labiausiai nepalankioje padėtyje 
esantiems regionams pasivyti kitus 
regionus ir sudaryti galimybių gauti 
tikslinių investicijų, mokymą, kurti darbo 
vietas ir vystyti miesto transporto 
paslaugas; pažymi, kad, atsižvelgiant į 
blogėjančią regionų padėtį, bus 
neįmanoma pasiekti 2020 m. tikslų.

Or. hu

Pakeitimas 90
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina taikyti investicijų planą 
siekiant spartinti siekius baigti kurti 
vidaus rinką finansų, telekomunikacijų, 
energetikos, transporto ir paslaugų 
srityse;

Or. de

Pakeitimas 91
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina, siekiant didinti užimtumą, 
teisiniu, pavyzdžiui, reguliuojamuoju, 
aspektu atsižvelgti į MVĮ ir įmonėms, 
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kuriančioms darbo vietas, pagerinti 
galimybes gauti paskolų, neatsižvelgiant į 
įmonės dydį;

Or. de

Pakeitimas 92
Barbara Kappel

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. ragina, siekiant skatinti inovacijas, 
keitimąsi žiniomis ir idėjomis, įmonių 
konkurencingumą ES lygmeniu ir jų 
novatoriškumą, baigti kurti skaitmeninę 
vidaus rinką.

Or. de


