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23.2.2016 A8-0030/6 

Pakeitimas 6 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina 2016 m. metinės 

augimo apžvalgos paketą ir pasiūlytą 

investicijų, struktūrinių reformų ir 

fiskalinės atsakomybės politikos priemonių 

derinį, kurio tikslas – toliau skatinti 

spartesnį augimą ir Europos atsigavimą ir 

užtikrinti konvergencijos didėjimą; 

pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti smarkesnį 

ekonomikos atsigavimą ir tvarų bendrą 

klestėjimą, reikia valstybių narių aktyvių 

veiksmų įgyvendinant struktūrines 

reformas ir tvirtesnio Europos lygmens 

koordinavimo; 

1. palankiai vertina 2016 m. metinės 

augimo apžvalgos paketą ir pasiūlytą 

investicijų, struktūrinių reformų ir 

fiskalinės atsakomybės politikos priemonių 

derinį, kurio tikslas – toliau skatinti 

spartesnį augimą ir Europos atsigavimą ir 

užtikrinti konvergencijos didėjimą; 

pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti smarkesnį 

ekonomikos atsigavimą ir tvarų bendrą 

klestėjimą, reikia valstybių narių aktyvių 

veiksmų įgyvendinant struktūrines 

reformas, kuriomis būtų užtikrinamas 

geras darbo, gaminių, paslaugų ir 

kapitalo rinkų veikimas, kokybiškos 

švietimo ir mokymo sistemos ir modernios 

ir efektyvios socialinės apsaugos sistemos 

ir kuriomis būtų skatinamos inovacijos ir 

verslumas, ir tvirtesnio Europos lygmens 

koordinavimo; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/7 

Pakeitimas 7 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina kuo geriau panaudoti Europos 

strateginių investicijų fondą (ESIF) 

siekiant remti strateginius projektus, 

kuriems negalima kitaip gauti finansavimo, 

atsižvelgiant į jo įgaliojimus; ragina 

valstybes nares ir ESIF priemonę, padedant 

Europos investavimo konsultacijų centrui 

ir Europos investicinių projektų portalui, 

aktyviai įtraukti vietos ir regionų valdžios 

institucijas į projektų portalų ir investicijų 

platformų kūrimą; taip pat pabrėžia, kad 

svarbu užtikrinti ESIF ir Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų sinergiją; 

8. ragina kuo geriau panaudoti Europos 

strateginių investicijų fondą (ESIF) 

siekiant remti strateginius ir ekonomiškai 

perspektyvius projektus, kuriems negalima 

kitaip gauti finansavimo, atsižvelgiant į jo 

įgaliojimus; ragina valstybes nares ir ESIF 

priemonę, padedant Europos investavimo 

konsultacijų centrui ir Europos investicinių 

projektų portalui, aktyviai įtraukti vietos ir 

regionų valdžios institucijas į projektų 

portalų ir investicijų platformų kūrimą; taip 

pat pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ESIF ir 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų 

sinergiją; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/8 

Pakeitimas 8 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. primygtinai ragina imtis tolesnių 

veiksmų, kuriais būtų skatinama kurti 

kokybiškas darbo vietas ir atsparias darbo 

rinkas, kurių segmentacija būtų mažesnė; 

pabrėžia tvarių ir efektyvių socialinės 

apsaugos sistemų svarbą; primena, kad 

pensijų sistemų tvarumo išsaugojimas yra 

svarbus veiksnys norint užtikrinti aukštą 

užimtumo lygį; 

16. primygtinai ragina imtis tolesnių 

veiksmų, kuriais būtų skatinama kurti 

kokybiškas darbo vietas, panaikinant 

kliūtis patekti į darbo rinką, ypač kliūtis, 

su kuriomis susiduria jaunimas, ir 

atsparias darbo rinkas, kurių segmentacija 

būtų mažesnė; pabrėžia tvarių ir efektyvių 

socialinės apsaugos sistemų svarbą; 

primena, kad pensijų sistemų tvarumo 

išsaugojimas yra svarbus veiksnys norint 

užtikrinti aukštą užimtumo lygį; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/9 

Pakeitimas 9 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. primygtinai ragina įgyvendinti 

Stabilumo ir augimo paktą, visapusiškai 

pasinaudojant jame nustatytomis 

esamomis lankstumo nuostatomis, 

laikantis 2015 m. sausio 13 d. Komisijos 

komunikato (COM(2015) 0012) nuostatų, 

siekiant, be kita ko, remti didesnes 

investicijas ir struktūrines reformas, taip 

pat įveikti grėsmes saugumui ir išspręsti 

atvykstančių pabėgėlių srautų problemas; 

21. primygtinai ragina įgyvendinti 

Stabilumo ir augimo paktą, leidžiant 

pasinaudoti jame nustatytomis esamomis 

lankstumo nuostatomis, siekiant remti 

investicijas ir struktūrines reformas, 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/10 

Pakeitimas 10 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. palankiai vertina rekomendaciją dėl 

euro zonos ekonominės politikos, kurią 

Komisija skelbia likus šešiems mėnesiams 

iki konkrečioms šalims skirtų 

rekomendacijų paskelbimo, kaip žingsnį, 

kuriuo gerinamas politikos koordinavimas, 

laikantis penkių pirmininkų pranešime ir 

atitinkamose Europos Parlamento 

rezoliucijose pateiktų rekomendacijų; 

24. palankiai vertina rekomendaciją dėl 

euro zonos ekonominės politikos, kurią 

Komisija skelbia likus šešiems mėnesiams 

iki konkrečioms šalims skirtų 

rekomendacijų paskelbimo, kaip žingsnį, 

kuriuo gerinamas politikos koordinavimas, 

laikantis penkių pirmininkų pranešime ir 

atitinkamose Europos Parlamento 

rezoliucijose pateiktų rekomendacijų, ypač 

rekomendacijas dėl reformų, kuriomis 

didinamas produktyvumas, skatinama 

kurti darbo vietas, didinamas 

konkurencingumas, gerinama verslo 

aplinka it kuriamos lanksčios darbo 

rinkos; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/11 

Pakeitimas 11 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė augimo apžvalga 

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pritaria rekomendacijai diferencijuoti 

fiskalines priemones pagal atskiras 

valstybes nares, atitinkamai atsižvelgiant į 

tai, kaip jose įgyvendinami Stabilumo ir 

augimo pakto reikalavimai ir kokie yra jų 

stabilizavimo poreikiai, taip pat į jų 

pašalinį poveikį; pažymi, kad daugelio 

valstybių narių atveju tai reiškia, kad jos 

turi tęsti augimui palankų fiskalinį 

konsolidavimą; kita vertus, pažymi, kad kai 

kurios šalys turi vis daugiau fiskalinio 

manevravimo galimybių įgyvendinant 

Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, 

kurias šiuo metu galėtų panaudoti vidaus 

ekonomikai remti;  

27. pritaria rekomendacijai diferencijuoti 

fiskalines priemones pagal atskiras 

valstybes nares, atitinkamai atsižvelgiant į 

tai, kaip jose įgyvendinami Stabilumo ir 

augimo pakto reikalavimai ir kokie yra jų 

stabilizavimo poreikiai, taip pat į jų 

pašalinį poveikį; pažymi, kad daugelio 

valstybių narių atveju tai reiškia, kad jos 

turi tęsti augimui palankų fiskalinį 

konsolidavimą; kita vertus, pažymi, kad kai 

kurios šalys gali turėti fiskalinio 

manevravimo galimybių įgyvendinant 

Stabilumo ir augimo pakto reikalavimus, 

kurias šiuo metu galėtų panaudoti vidaus 

ekonomikai remti, sumažindamos 

mokesčius ir investuodamos į savo 

infrastruktūrą, nebent tokios priemonės 

keltų pavojų jų socialinės apsaugos 

sistemų tvarumui; 

Or. en 

 

 


