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23.2.2016 A8-0030/12 

Pakeitimas 12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  7a. primygtinai ragina Komisiją 

sustabdyti vykdomas derybas dėl TPIP ir 

TISA ir Kinijai nesuteikti rinkos 

ekonomikos statuso atsižvelgiant į didelį 

neigiamą poveikį darbo vietoms ir 

ekonominei veiklai; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Pakeitimas 13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. žino, kad privačiajame sektoriuje 

finansinis įsiskolinimas mažėja; pabrėžia, 

kad Europos investicijų mastai yra gerokai 

mažesni nei prieš krizę; todėl atkreipia 

dėmesį į tai, kad svarbu skubiai sukurti 

bankų sąjungą ir įgyvendinti bankų 

struktūrinę reformą, taip pat svarbu 

paskatinti kapitalo investicijas į MVĮ 

kapitalo rinkų sąjungos dėka; ragina kuo 

geriau pasinaudoti ESIF ir programą 

COSME siekiant pagerinti MVĮ 

galimybes gauti finansavimą; mano, kad 

didesnis reglamentavimo nuspėjamumas 

bendrojoje rinkoje padidintų investuotojų 

pasitikėjimą; 

10. žino, kad privačiajame sektoriuje 

finansinis įsiskolinimas mažėja; pabrėžia, 

kad Europos investicijų mastai yra gerokai 

mažesni nei prieš krizę; todėl atkreipia 

dėmesį į tai, kad svarbu skubiai sukurti 

tvirtą bankų sąjungą ir įgyvendinti bankų 

struktūrinę reformą, pagrįstą aiškiu 

prekybos veiklos ir pagrindinės kredito 

funkcijos atskyrimu ir palaikomą 

visapusiška ir neribota bankų indėlių 

garantija, finansuojama nacionalinių 

centrinių bankų, veikiančių kaip 

paskutinis skolintojas, siekiant, kad bankų 

pertvarkymų sistema būtų paprastesnė ir 

patikimesnė ir būtų užkirstas kelias 

naujoms bankų krizėms, kartu būtų 

apsaugoti indėlininkai, santaupų turintys 

asmenys ir mokesčių mokėtojai; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Pakeitimas 14 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. yra susirūpinęs dėl pasiūlymo įsteigti 

kapitalo rinkų sąjungą, kurios tikslas – 

didinti kapitalo rinkų ir finansinių 

priemonių vaidmenį ES; pažymi, kad 

tolesnis finansų sektoriaus vystymas 

paprastai turi neigiamą poveikį 

produktyvioms investicijoms ir realiajai 

ekonomikai, tuo pačiu didindamas 

nestabilumą ir sisteminę riziką finansų 

sektoriuje; ragina skubiai užbaigti 

finansų sektoriaus plataus masto reformą 

išsprendžiant spekuliacinės prekybos ir 

rizikingų priemonių problemą, kad būtų 

perbalansuotas jo vaidmuo realiojoje 

ekonomikoje ir pagerinta finansų rinkos 

priežiūros kokybė; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Pakeitimas 15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. atkreipia dėmesį į būtinybę daugiau 

investuoti į žmogiškąjį kapitalą, visų pirma 

švietimą ir inovacijas, taip pat vykdant 

darbo rinkos reformas; pabrėžia, kad reikia 

tobulinti nacionalinio švietimo, profesinio 

mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 

sistemas ir pritaikyti jas prie naujų įgūdžių 

ir žinių poreikių ES darbo rinkoje; 

pabrėžia, kad visa tai sudarys galimybes 

plėtoti inovacijas, kurios yra pagrindinis 

augimo, produktyvumo ir 

konkurencingumo skatinimo veiksnys; 

todėl ragina valstybes nares gerinti viešųjų 

investicijų produktyvumą; 

11. atkreipia dėmesį į būtinybę daugiau 

investuoti į žmogiškąjį kapitalą, visų pirma 

švietimą ir inovacijas, taip pat vykdant 

darbo rinkos reformas; pabrėžia, kad reikia 

tobulinti nacionalinio švietimo, profesinio 

mokymo ir mokymosi visą gyvenimą 

sistemas ir pritaikyti jas prie naujų įgūdžių 

ir žinių poreikių ES darbo rinkoje; 

pabrėžia, kad visa tai sudarys galimybes 

plėtoti inovacijas, kurios yra pagrindinis 

augimo, produktyvumo ir 

konkurencingumo skatinimo veiksnys; šiuo 

tikslu primygtinai ragina neatidėliojant 

leisti netaikyti biudžeto taisyklių 

viešosioms produktyvioms investicijoms; 
todėl ragina valstybes nares gerinti viešųjų 

investicijų produktyvumą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Pakeitimas 16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

EFDD 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 ir atsparias darbo 

rinkas, kurių segmentacija būtų mažesnė; 

pabrėžia tvarių ir efektyvių socialinės 

apsaugos sistemų ir nacionaliniu lygiu 

taikomų tinkamų paramos pajamoms 

mechanizmų svarbą kovojant su skurdu ir 

socialine atskirtimi; primena, kad pensijų 

sistemų tvarumo išsaugojimas yra svarbus 

veiksnys norint užtikrinti aukštą užimtumo 

lygį; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Pakeitimas 18 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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. atsižvelgiant į bendros valiutos 

sukeltus didelius ekonomikos iškraipymus 
ir disbalansą valiutos zonoje, kuri toli 

gražu nėra optimali yra susirūpinęs dėl 

Komisijos pasiūlytos rekomendacijos dėl 

euro zonos ekonominės politikos, kaip 

žingsnio, kuriuo toliau stiprinama EPS ir 

politikos koordinavimas, laikantis penkių 

pirmininkų pranešime pateiktų 

rekomendacijų; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Pakeitimas 19 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. primena, kad valiuta euro 

skirtingoms ekonomikoms daro 

asimetrišką poveikį – silpnesnės 

ekonomikos turi atlaikyti neproporcingai 

dideles koregavimo išlaidas dėl valiutos, 

kuri jų ekonomikos atžvilgiu yra 

pervertinama, o stipresnės ekonomikos dėl 

nuvertintos valiutos toliau plečia eksportą 

ir kaupia žalingą išorės perteklių; 

pabrėžia vaidmenį, kurį bendra valiuta 

atlieka susidarant netvariam 

makroekonominiam disbalansui ir 

didėjantiems struktūriniams šalių 

skirtumams; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Pakeitimas 20 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

26 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 26a. primygtinai ragina Komisiją pradėti 

taikyti makroekonominio disbalanso 

procedūros korekcinę dalį siekiant 

tinkamai išspręsti pernelyg didelio 

einamųjų sąskaitų pertekliaus, 

susidariusio pagrindinėse euro zonos 

šalyse, visų pirma Vokietijoje ir 

Nyderlanduose, problemą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Pakeitimas 21 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

28 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 28a. apgailestauja, kad koregavimo našta 

daugiausia tenka biudžeto deficitą 

turinčioms šalims, kurios turėjo ištverti 

neigiamas pasekmes, susijusias su vidaus 

devalvacija ir biudžeto konsolidavimo 

politika, o perviršį turinčios šalys toliau 

kaupia einamųjų sąskaitų perviršį, tokiu 

būdu didindamos disbalansą ir skirtumus 

euro zonoje; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Pakeitimas 22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD 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 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio 

mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 

ekonominės ir pinigų sąjungos ir ragina 

Komisiją kuo greičiau pradėti rengti 

ilgalaikes priemones;  

32. atkreipia dėmesį į 2015 m. gruodžio 

mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl 

ekonominės ir pinigų sąjungos ir ragina 

Komisiją kuo greičiau pradėti rengti 

ilgalaikes priemones; atsižvelgdamas į tai, 

ragina atkreipti dėmesį į tai, kad bet 

kuriai valstybei, kuri nori pasitraukti iš 

EPS ar likti už jos ribų, reikia numatyti 

demokratinio pasitraukimo ir galimybės 

pasirinkti nedalyvauti mechanizmus; 

pabrėžia, kad yra svarbu, jog institucijų 

lygiu būtų tinkamai apsvarstytas 

alternatyvaus tvarkingo euro zonos 

išardymo plano parengimo tinkamumas; 

Or. en 

 

 


