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6.4.2016 A8-0278/2 

Pakeitimas 2 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi bendroji rinka yra viena 

svarbiausių ekonomikos augimo ir darbo 

vietų kūrimo Sąjungoje skatinimo 

priemonių; 

A. kadangi bendroji rinka yra viena 

svarbiausių tvaraus socialinio ir 

ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo 

Sąjungoje skatinimo priemonių; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/3 

Pakeitimas 3 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. mano, kad bendrosios rinkos 

reglamentavimo gerinimas turėtų būti ir ES 

institucijų prioritetas, ir jų bendra 

atsakomybė; laikosi nuomonės, kad geri 

teisės aktai naudingi piliečiams ir turėtų 

padėti didinti konkurencingumą, kurti 

darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą 

ir MVĮ vystymąsi bei užtikrinti aukštą 

vartotojų apsaugos lygį ir kad tai turi būti 

daroma taip, kad Europos ekonomika 

būtų skatinama, o ne žlugdoma; 

2. mano, kad bendrosios rinkos 

reglamentavimo gerinimas turėtų būti ir ES 

institucijų prioritetas, ir jų bendra 

atsakomybė; laikosi nuomonės, kad geri 

teisės aktai naudingi piliečiams ir turėtų 

padėti didinti konkurencingumą, kurti 

darbo vietas, skatinti ekonomikos augimą 

ir MVĮ vystymąsi bei užtikrinti aukštą 

darbuotojų ir vartotojų apsaugos lygį; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/4 

Pakeitimas 4 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. vertina sąvoką „geresnis 

reglamentavimas“ atsižvelgdamas į visą 

politikos ciklą, kai visi elementai prisideda 

prie efektyvaus ir veiksmingo 

reglamentavimo; todėl mano, kad 

konkretūs rodikliai, skirti teisės aktų 

įgyvendinimo sėkmei įvertinti, turėtų būti 

įtraukti dar į pradinį poveikio vertinimą ir 

naudojami per visą politikos ciklą, be kita 

ko, įgyvendinant teisės aktus jiems 

įsigaliojus; 

3. vertina sąvoką „geresnis 

reglamentavimas“ atsižvelgdamas į visą 

politikos ciklą, kurio visi elementai 

prisideda prie efektyvaus ir veiksmingo 

reglamentavimo; todėl mano, kad 

konkretūs socialiniai, ekonominiai ir 

ekologiniai rodikliai, skirti atitinkamų 

teisės aktų įgyvendinimo sėkmei įvertinti, 

turėtų būti įtraukti dar į pradinį poveikio 

vertinimą ir naudojami per visą politikos 

ciklą, be kita ko, įgyvendinant teisės aktus 

jiems įsigaliojus; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/5 

Pakeitimas 5 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. mano, jog subsidiarumo principas turi 

būti politikos formavimo pagrindas, kad 

valdant bendrąją rinką būtų pabrėžiama 

Europos pridėtinė vertė; 

5. mano, jog taikant subsidiarumo principą 

turėtų būti pabrėžiama Europos pridėtinė 

vertė valdant bendrąją rinką; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/6 

Pakeitimas 6 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pažymi, kad su subsidiarumo 

mechanizmu susiję terminai kartais per 

trumpi, kad parlamentai turėtų 

pakankamai laiko išsamiai apsvarstyti 

įgyvendinimo aspektus, darną su 

galiojančiais teisės aktais ar kitus 

praktinius dalykus; todėl mano, kad 

parlamentai patys galėtų atlikti aktyvesnį 

vaidmenį, ypač konsultacijų procedūrose; 

6. mano, jog reikėtų suteikti pakankamai 

laiko nacionaliniams parlamentams, kad 

jie galėtų išsamiai apsvarstyti 

įgyvendinimo aspektus, darną su 

galiojančiais teisės aktais ar kitus 

praktinius dalykus, susijusius su ES teisės 

aktais; todėl mano, kad nacionaliniai 

parlamentai patys galėtų atlikti aktyvesnį 

vaidmenį, ypač konsultacijų procedūrose; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/7 

Pakeitimas 7 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. mano, kad institucijos turėtų imtis 

bendrų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad 

rengiant atitinkamus teisės aktus būtų 

atsižvelgta į proporcingumo principą; be 

to, mano, kad šiuo procesu turėtų būti 

siekiama paprastumo, skaidrumo, 

nuoseklumo ir pagarbos pagrindinėms 

teisėms; 

7. mano, kad rengiant atitinkamus teisės 

aktus svarbus proporcingumo principas; 

be to, mano, kad šiuo procesu turėtų būti 

siekiama paprastumo, skaidrumo, 

nuoseklumo ir pagarbos pagrindinėms 

teisėms; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/8 

Pakeitimas 8 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina Komisiją ir Tarybą kartu su 

Parlamentu svarstyti, kaip būtų galima 

geriausiai užtikrinti, kad paprastinimas 

vyktų nuolat, nes pastangos šiose srityse 

duoda naudos vartotojams ir MVĮ; 

8. ragina Komisiją ir Tarybą kartu su 

Parlamentu svarstyti, kaip būtų galima 

geriausiai užtikrinti, kad paprastinimas 

vyktų nuolat, nes pastangos šiose srityse 

duoda naudos vartotojams, darbuotojams 

ir MVĮ; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/9 

Pakeitimas 9 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, kad norint, jog poveikio 

vertinimai būtų veiksmingos priemonės, jie 

turėtų būti rengiami remiantis visapusiška, 

objektyvia ir išsamia informacija ir faktais, 

taip pat turėtų apimti visas alternatyvas, 

kuriomis daromas didelis poveikis arba 

kurios yra politiškai svarbios; laikosi 

nuomonės, kad poveikio vertinimai turėtų 

būti atliekami taip, kad būtų atsižvelgiama 

ir į tame pačiame sektoriuje galiojančių 

teisės aktų ex post vertinimą, taip pat 

atsižvelgiant į naujos teisėkūros iniciatyvos 

suderinamumą su Europos Sąjungos kitų 

sričių politika ir bendraisiais tikslais; 

13. mano, kad norint, jog poveikio 

vertinimai būtų veiksmingos priemonės, jie 

turėtų būti rengiami remiantis visapusiška, 

objektyvia ir išsamia informacija ir faktais, 

taip pat turėtų apimti visas alternatyvas, 

kuriomis daromas didelis poveikis arba 

kurios yra politiškai svarbios; laikosi 

nuomonės, kad poveikio vertinimai turėtų 

būti atliekami taip, kad būtų atsižvelgiama 

ir į tame pačiame sektoriuje galiojančių 

teisės aktų vertinimo ataskaitas, taip pat 

atsižvelgiant į naujos teisėkūros iniciatyvos 

suderinamumą su Europos Sąjungos kitų 

sričių politika ir bendraisiais tikslais; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/10 

Pakeitimas 10 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. apgailestauja, kad kartu su pasiūlymų 

projektais Parlamentui pateiktuose 

poveikio vertinimuose vis dar aptinkama 

trūkumų, kaip, pavyzdžiui, savo analizėje 

dėl poveikio vertinimo, pridėto prie 

pasiūlymo dėl radijo ryšio įrenginių 

tiekimo rinkai, pabrėžė Parlamento Ex 

ante poveikio vertinimo skyrius; 

14. apgailestauja, kad kartu su pasiūlymų 

projektais Parlamentui pateiktuose 

poveikio vertinimuose vis dar aptinkama 

trūkumų, kaip kai kuriais atvejais pabrėžė 

Parlamento Ex ante poveikio vertinimo 

skyrius;  

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/11 

Pakeitimas 11 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. pabrėžia, kad tokios konsultacijos su 

suinteresuotaisiais subjektais turi būti kuo 

platesnės, visų pirma įtraukiant MVĮ, labai 

mažas įmones ir pilietinės visuomenės 

organizacijas; 

28. pabrėžia, kad tokios konsultacijos su 

suinteresuotaisiais subjektais turi būti kuo 

platesnės, visų pirma įtraukiant MVĮ, labai 

mažas įmones, darbuotojų atstovus ir 

pilietinės visuomenės organizacijas; 

Or. en 



 

AM\1091317LT.doc  PE579.872v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.4.2016 A8-0278/12 

Pakeitimas 12 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

31 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

31. mano, kad, Komisijai siekiant 

sumažinti savo teisės aktų skaičių, tai leis 

daugiau dėmesio skirti politikos 

iniciatyvoms, vadinasi, skirti daugiau laiko 

nuodugnesniems svarstymams, kurie gali 

padėti padidinti suinteresuotųjų subjektų 

dalyvavimą; 

31. mano, kad, Komisijai siekiant 

sumažinti savo teisės aktų skaičių, tai leis 

daugiau dėmesio skirti politikos 

iniciatyvoms, vadinasi, skirti daugiau laiko 

nuodugnesniems svarstymams, kurie gali 

padėti padidinti suinteresuotųjų subjektų, 

pilietinės visuomenės, vartotojų ir 

darbuotojų dalyvavimą; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/13 

Pakeitimas 13 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. mano, kad reikėtų daugiau aiškumo dėl 

perteklinio reglamentavimo ir kad būtinos 

stipresnės priemonės siekiant nustatyti jo 

atvejus, dėl kurių žmonės ir įmonės, 

siekiantys suprasti ir taikyti ES lygmens 

teisės aktus, susiduria su problemomis ir 

papildomomis sąnaudomis; ragina 

valstybes nares įgyvendinimo 

dokumentuose paaiškinti ir nurodyti, kas 

yra ES teisė, o kas – nacionaliniai 

reikalavimai; primena, kad valstybės narės 

turi galimybę taikyti griežtesnius 

standartus, jei ES teisėje numatytas tik 

minimalus derinimas; 

35. mano, kad reikėtų daugiau aiškumo dėl 

to, kaip teisingai į nacionalinę teisę 

perkelti direktyvas, siekiant išvengti 

papildomų sąnaudų žmonėms ir įmonėms; 

ragina valstybes nares įgyvendinimo 

dokumentuose paaiškinti, kad 

nacionaliniu lygmeniu pasirinktos 

priemonės atitinka direktyvas; primena, 

kad valstybės narės turi galimybę taikyti 

griežtesnius standartus, jei ES teisėje 

numatytas tik minimalus derinimas; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/14 

Pakeitimas 14 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. mano, kad tokios tarnybos, kaip 

SOLVIT ir „SOLVIT Plus“, yra naudingos 

ir nebrangios teisminių veiksmų 

alternatyvos; pažymi, kad tik 4 proc. 

vartotojų ir įmonių žino apie tokias 

priemones ir kad šiuo metu šių tarnybų 

paslaugomis labai menkai naudojamasi; 

ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant 

išspręsti šią problemą, labiau pagerinti 

informuotumą apie tokias priemones ir 

kartu panagrinėti, ar šių priemonių taikymo 

rezultatai ir jų pateikiami atsakymai 

tinkami naudotojams; be to, ragina 

Komisiją siekti geresnio bendradarbiavimo 

tarp įvairių pagalbos tarnybų, pvz., „Jūsų 

Europa“ ir SOLVIT, kad būtų didinamas 

naudotojų pasitenkinimas;  

43. mano, kad „Jūsų Europa“, „Jūsų 

Europos patarėjas“, Europos užimtumo 

tarnyba, Bendradarbiavimo vartotojų 

apsaugos srityje tinklas, vieno langelio 

principu veikiantys kontaktiniai centrai, 
SOLVIT ir „SOLVIT Plus“, alternatyvus 

ginčų sprendimas ir elektroninis ginčų 

sprendimas bei panašios paslaugos yra 

naudingos ir nebrangios teisminių veiksmų 

alternatyvos; pažymi, kad tik 4 proc. 

vartotojų ir įmonių žino apie tokias 

priemones ir kad šiuo metu šiomis 

paslaugomis labai menkai naudojamasi; 

ragina Komisiją ir valstybes nares, siekiant 

išspręsti šią problemą, dar labiau pagerinti 

informuotumą apie tokias priemones ir 

kartu panagrinėti, ar šių priemonių taikymo 

rezultatai ir jų pateikiami atsakymai 

tinkami naudotojams; be to, ragina 

Komisiją siekti geresnio bendradarbiavimo 

tarp įvairių pagalbos tarnybų, pvz., „Jūsų 

Europa“ ir SOLVIT, kad būtų didinamas 

naudotojų pasitenkinimas; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/15 

Pakeitimas 15 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. teigiamai vertina reguliarios peržiūros 

laikotarpį ir tai, kad pagal buvo atliekama 

sektorių analizė pagal Reglamentavimo 

kokybės ir rezultatų programą (REFIT), 

kurios pagrindinis tikslas turėtų būti gerinti 

ES teisės aktų kokybę ir juos supaprastinti, 

tuo būdu veiksmingiau pritaikant juos 

piliečių ir įmonių poreikiams, ypatingą 

dėmesį skiriant labai mažoms, mažosioms 

ir vidutinėms įmonėms; 

64. atkreipia dėmesį į reguliarios peržiūros 

laikotarpį ir tai, kad pagal buvo atliekama 

sektorių analizė pagal Reglamentavimo 

kokybės ir rezultatų programą (REFIT), 

kurios pagrindinis tikslas turėtų būti gerinti 

ES teisės aktų kokybę ir juos supaprastinti, 

tuo būdu veiksmingiau pritaikant juos 

piliečių ir įmonių poreikiams, ypatingą 

dėmesį skiriant labai mažoms, mažosioms 

ir vidutinėms įmonėms, darbuotojams ir 

vartotojams; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0278/16 

Pakeitimas 16 

 Christel Schaldemose ir kiti 

 

Pranešimas A8-0278/2015 

Anneleen Van Bossuyt 

Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas 

2015/2089(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

66. pažymi, kad dėl bendros reguliavimo 

naštos bendrosios rinkos dalyviai, visų 

pirma MVĮ, dažnai susiduria su kliūtimis; 

todėl teigiamai vertina Komisijos 

įsipareigojimą išnagrinėti šį klausimą; 

pabrėžia, kad atliekant tokią analizę turėtų 

būti siekiama pašalinti patekimo į rinką 

kliūtis ir visiems rinkos dalyviams 

užtikrinti sąžiningą konkurenciją; 

66. pažymi, kad dėl bendros reguliavimo 

naštos bendrosios rinkos dalyviai, visų 

pirma MVĮ, dažnai susiduria su kliūtimis; 

todėl teigiamai vertina Komisijos 

įsipareigojimą išnagrinėti šį klausimą; 

pabrėžia, kad atliekant tokią analizę turėtų 

būti siekiama pašalinti patekimo į rinką 

kliūtis ir visiems rinkos dalyviams 

užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kartu 

atsižvelgiant į socialinius ir ekologinius 

tikslus; 

Or. en 

 

 


