
 

AM\1087299LT.doc  PE576.637v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

23.2.2016 A8-0030/31 

Pakeitimas 31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. ragina dar labiau sumažinti darbo 

apmokestinimą – sprendimai šiuo 

klausimu turi būti priimami nacionaliniu 

lygmeniu – ir užtikrinti socialinės 

apsaugos sistemų tvarumą; 

18. ragina išplėsti mokesčių bazę, kad 

apmokestinimas būtų teisingiau 

paskirstomas tarp darbo ir kapitalo, be 

kita ko, siekiant panaikinti esamą MVĮ ir 

didelių įmonių mokestinę nelygybę, taip 

pat mokesčių sistemose gerokai padidinti 

tiesioginių mokesčių ir netiesioginių 

mokesčių santykį, tokiu būdu siekiant 

užtikrinti didesnį teisingumą; taigi ragina 

apmokestinimo naštą labiau perkelti nuo 

darbo pajamų įmonių pelnui, kapitalo 

pajamoms, turtui ir kapitalo prieaugiui, 

taip pat ragina valstybių narių mokesčių 

sistemas paversti iš tikrųjų progresinėmis; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Pakeitimas 32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

GUE/NGL 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 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. dar kartą tvirtina, kad reikia vykdyti 

atsakingą augimui palankią politiką, kuri 

užtikrintų skolų tvarumą ir kurią 

įgyvendinant būtų atsižvelgiama į 

ekonomikos ciklą ir investicijų trūkumus, 

tačiau tuo pat metu gerbiamos piliečių 

socialinės teisės; primena, kad kai kurių 

valstybių narių itin didelis įsiskolinimas 

galimų būsimų sukrėtimų euro zonoje 

atvejais gali kelti didelį pavojų; pabrėžia, 

kad, siekiant, jog šalyse, turinčiose didelį 

skolos ir BVP santykį, šis santykis pradėtų 

tvariai mažėti, reikės dėti daugiau 

pastangų, kad padidėtų viešųjų finansų 

atsparumas ir būtų paskatintas augimas; 

20. dar kartą tvirtina, kad reikia vykdyti 

atsakingą augimui palankią fiskalinę 

politiką, kuri užtikrintų skolų tvarkymo 

tvarumą ir kurią įgyvendinant būtų 

atsižvelgiama į ekonomikos ciklą ir 

investicijų trūkumus, be to, būtų sudarytos 

fiskalinio lankstumo galimybės, siekiant 

apsaugoti piliečių socialines teises; 

primena, kad kai kurių valstybių narių itin 

didelis įsiskolinimas galimų būsimų 

sukrėtimų euro zonoje atvejais gali kelti 

didelį pavojų; pabrėžia, kad, siekiant, jog 

šalyse, turinčiose didelį skolos ir BVP 

santykį, šis santykis pradėtų tvariai mažėti, 

reikės dėti daugiau pastangų, kad skatinant 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 

padidėtų viešųjų finansų atsparumas; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Pakeitimas 33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. prašo vykdyti ekonomikos augimą 

skatinančią politiką, kuria 

nepažeidžiamos socialinės teisės; atkreipia 

dėmesį į pavojų, kurį naujų sukrėtimų 

euro zonoje atveju gali kelti kurių 

valstybių narių itin aukštas įsiskolinimo 

lygis; todėl ragina tose šalyse atlikti skolų 

restruktūrizavimą siekiant iki tvaraus 

lygio sumažinti viešojo ir privačiojo 

sektorių skolą; atkreipia dėmesį į 

pragaištingą griežto taupymo politikos 

poveikį, nes ją vykdant biudžeto 

konsolidavimo strategijos pakenkė 

viešosioms investicijoms, valstybės 

socialinėms funkcijoms ir ekonomikos 

augimui; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Pakeitimas 34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Barbara Spinelli, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 teigia, kad reikia 

nedelsiant panaikinti Stabilumo ir augimo 

paktą; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Pakeitimas 35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL 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 dalis  

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelę 

euro zonos šalių tarpusavio priklausomybę 

ir jos pinigų politikos vienovę, euro zona 

yra ekonominis subjektas, kuriame 

konvergencija lygiuojantis į didžiausią 

pažangą padariusias šalis turi būti 

skatinama užtikrinant geresnį 

koordinavimą ir vykdant nacionalinę 

poitiką; pabrėžia, kad svarbu, jog 

nacionalinės vyriausybės aktyviau siektų 

savo valstybėse narėse įgyvendinti 

ekonomines reformas, ir atkreipia dėmesį į 

investicijų svarbą siekiant sumažinti 

makroekonominius disbalansus ir 

užtikrinti, kad nacionalinė politika 

nedarytų neigiamo šalutinio poveikio 

kitoms valstybėms narėms; todėl ragina 

atlikti nuodugnų šių makroekonominių 

disbalansų ir šalutinio poveikio įvertinimą, 

kuris papildytų kiekvienai šaliai atskirai 

būdingų problemų įvertinimą ir 

makroekonominį dialogą; primygtinai 

ragina užtikrinti, kad euro zonos 

rekomendacija ir konkrečioms šalims 

skirtos rekomendacijos visapusiškai derėtų; 

25. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į didelę 

euro zonos šalių tarpusavio priklausomybę 

ir jos pinigų politikos vienovę, euro zona 

yra ekonominis subjektas, kuriame 

užtikrinant tvirtesnį nacionalinės politikos 

koordinavimą turi būti skatinama ir 

remiama konvergencija; pabrėžia, kad 

svarbu, jog visos nacionalinės vyriausybės 

aktyviau siektų savo valstybėse narėse 

įgyvendinti ekonomines reformas ir skirti 

investicijas, reikalingas siekiant sumažinti 

makroekonominius disbalansus ir 

užtikrinti, kad nacionalinė politika 

nedarytų neigiamo šalutinio poveikio 

kitose valstybėms narėms, ypač esant 

nuolatiniam einamosios sąskaitos 

pertekliui; todėl ragina atlikti nuodugnų šių 

makroekonominių disbalansų ir šalutinio 

poveikio įvertinimą, kuris papildytų 

kiekvienai šaliai atskirai būdingų 

pažeidžiamumo veiksnių įvertinimą ir 

makroekonominį dialogą; primygtinai 

ragina užtikrinti, kad euro zonos 

rekomendacija ir konkrečioms šalims 

skirtos rekomendacijos visapusiškai derėtų; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Pakeitimas 36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

GUE/NGL 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 dalis  

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. sutinka su nuomone, kad didelis euro 

zonos einamosios sąskaitos perteklius yra 

sveikintinas euro zonos išorinio 

konkurencingumo požymis, tačiau tai taip 

pat reiškia didelį vidaus investicijų 

trūkumą ir euro kurso kilimo riziką, kai 

pinigų politika pasidarys nebe tokia 

skatinanti, ir turės neigiamų padarinių 

augimui ir užimtumui; mano, kad didesnė 

vidaus paklausa būtų palankesnis veiksnys 

euro zonos tvariam augimui, taip pat ir iš 

pasauliniu požiūriu; žino, kad kai kurių 

valstybių narių einamosios sąskaitos 

perviršis egzistuoja kartu su teigiamu 

šalutiniu poveikiu visoje vertės grandinėje 

– tai gali būti visokeriopai naudinga kai 

kurioms kitoms valstybėms narėms; taip 

pat pripažįsta bendros valiutos vaidmenį 

padedant konkurencingesnėms šalims 

išlaikyti didelį perviršį kitų pasaulio šalių 

atžvilgiu; teigiamai vertina Komisijos 

parengtoje 2016 m. žiemos prognozėje 

pateiktą išvadą, kad ekonomikos augimą 

kai  kuriose valstybėse narėse 2015 m. 

daugiausiai skatino vidaus paklausa; mano, 

jog svarbu, kad didesnį einamosios 

sąskaitos perviršį turinčios valstybės narės 

toliau plėstų savo vidaus paklausą, kuri 

duotų naudos joms pačioms ir bendros 

naudos apskritai; taip pat ragina mažiau 

28. yra susirūpinęs dėl didelio euro zonos 

einamosios sąskaitos pertekliaus, kuris 

rodo vidaus investicijų trūkumą, turintį 

neigiamų padarinių ekonomikos augimui ir 

užimtumui; mano, kad didesnė vidaus 

paklausa būtų palankesnis veiksnys euro 

zonos tvariam augimui, taip pat ir 

pasauliniu požiūriu; taip pat pripažįsta 

bendros valiutos vaidmenį padedant 

konkurencingesnėms šalims išlaikyti 

didelį perteklių kitų pasaulio šalių 

atžvilgiu; pabrėžia, kad naudos kitų 

sąskaita politika, paremta dideliu 

einamosios sąskaitos pertekliumi ir 

eksporto skatinamu ekonomikos augimu 

ir vykdoma, pavyzdžiui, Kinijos arba 

Vokietijos, trikdo pasaulio ekonomiką ir 

nėra perspektyvi euro zonoje; teigiamai 

vertina Komisijos parengtoje 2016 m. 

žiemos prognozėje pateiktą išvadą, kad 

ekonomikos augimą kai  kuriose valstybėse 

narėse 2015 m. daugiausiai skatino vidaus 

paklausa; mano, jog svarbu, kad didesnį 

einamosios sąskaitos perteklių turinčios 

valstybės narės didintų savo vidaus 

paklausą, kuri duos naudos tiek joms 

pačioms, tiek visiems bendrai; taip pat 

ragina mažiau konkurencingas valstybes 

nares atlikti kokybiškas investicijas 

siekiant modernizuoti jų ekonomiką ir 
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konkurencingas valstybes nares 

veiksmingai įgyvendinti struktūrines 

reformas ir kokybiškas investicijas 

siekiant modernizuoti ekonomiką ir sukurti 

tvarią verslo aplinką ilgalaikėms 

investicijoms vadovaujantis strategija 

„Europa 2020“; mano, kad siekiant 

sumažinti makroekonomonius disbalansus 

pačiose valstybėse narėse toks būdas yra 

geriausias palyginti su vidaus devalvacija, 

kuri sumažina paklausą ir sulėtina 

ekonomikos augimą euro zonoje; 

sukurti tvarią verslo aplinką ilgalaikėms 

investicijoms; mano, kad siekiant 

sumažinti makroekonominius disbalansus 

valstybėse narėse toks būdas yra 

geriausias, palyginti su vidaus devalvacija, 

kuri sumažina paklausą ir sulėtina 

ekonomikos augimą euro zonoje; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Pakeitimas 37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

Paantraštė prieš 33 dalį 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Veiksmingesnis Europos semestras ir 

didesnė demokratinė atskaitomybė 

Europos semestro panaikinimas 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Pakeitimas 38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. apgailestauja dėl prasto konkrečioms 

šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo 

ir mano, kad norint pagerinti 

įgyvendinimą, reikia aiškiai suformuluotų 

Europos lygmens prioritetų ir tikrų 

nacionalinio lygmens viešųjų diskusijų, 

politinės valios ir įsipareigojimo 

nacionaliniu lygmeniu, siekiant didesnio 

aktualumo ir valstybių narių atsakomybės 

prisiėmimo; todėl teigiamai vertina 

Komisijos narių vizitus į valstybes nares 

siekiant aptarti Europos semestro procesą 

ir jo dokumentus;  

33. mano, kad konkrečioms šalims skirtos 

rekomendacijos yra akivaizdus 

akibrokštas valstybių narių gyventojų ir 

darbuotojų suverenioms teisėms priimti 

demokratinius sprendimus dėl savo šalių 

ateities; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja 

dėl nenuoširdaus susirūpinimo 

demokratine atskaitomybe ir teisėtumu, 

nors iš tiesų siekiama padidinti 

konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 

įgyvendinimo lygį; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Pakeitimas 39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL 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 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. ragina suderintai konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas sutelkti į 

pagrindinius prioritetus ir užtikrinti, kad 

jose būtų kalbama apie visus svarbiausius 

uždavinius, įskaitant būtinybę užtikrinti, 

kad nekiltų nauja valstybės skolos krizė, 

taip pat būtinybę didinti 

konkurencingumą, augimą ir užimtumą, 

atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ 

tikslus; 

34. primygtinai ragina panaikinti Europos 

semestrą, įskaitant konkrečioms šalims 

skirtas rekomendacijas, įspėjimo 

mechanizmo ataskaitą ir metinę augimo 

apžvalgą, taip pat anuliuoti šešių 

dokumentų rinkinį, dviejų dokumentų 

rinkinį, Stabilumo ir augimo paktą, 

Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir 

valdysenos bei strategiją „Europa 2020“; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Pakeitimas 40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL 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 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. pabrėžia nacionalinių parlamentų 

svarbą diskutuojant dėl šalių ataskaitų ir 

konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 

bei balsuojant dėl nacionalinių reformų 

programų ir nacionalinių konvergencijos 

arba stabilumo programų; ragina valstybes 

nares, pasinaudojant ankstyvo šalių 

ataskaitų paskelbimo proga, užtikrinti 

socialinių partnerių, vietos ir regionų 

valdžios institucijų ir kitų susijusių 

suinteresuotųjų subjektų struktūrinį 

dalyvavimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

socialiniams partneriams tenka 

nepakeičiamas vaidmuo nustatant 

užmokestį ir itin svarbus vaidmuo 

platesnėse ekonominėse diskusijose, ypač 

kai kalbama apie produktyvumo skatinimą; 

be to, ragina nacionalinius parlamentus 

glaudžiau bendradarbiauti su Europos 

Parlamentu; 

37. pabrėžia nacionalinių parlamentų 

svarbą diskutuojant dėl šalių ataskaitų ir 

konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 

bei balsuojant dėl nacionalinių reformų 

programų ir nacionalinių konvergencijos 

arba stabilumo programų; ragina valstybes 

nares, pasinaudojant ankstyvo šalių 

ataskaitų paskelbimo proga, užtikrinti 

socialinių partnerių, vietos ir regionų 

valdžios institucijų ir kitų susijusių 

suinteresuotųjų subjektų struktūrinį 

dalyvavimą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

socialiniams partneriams tenka 

nepakeičiamas vaidmuo nustatant darbo 

užmokestį ir itin svarbus vaidmuo 

platesnėse ekonominėse diskusijose, ypač 

kai kalbama apie produktyvumo skatinimą; 

be to, ragina nacionalinius parlamentus 

glaudžiau bendradarbiauti su Europos 

Parlamentu; yra pasiryžęs stiprinti savo 

vaidmenį vykdant koregavimo programų 

įgyvendinimo priežiūrą ir užtikrinant 

tinkamą ataskaitų teikimą bei nuoširdų ir 

atvirą dialogą su visais susijusiais 

subjektais; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

2015/2285(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. ragina Komisiją atlikti 2013 m. 

Parlamento, Komisijos ir Tarybos 

sudarytame politiniame susitarime 

numatytą daugiametės finansinės 

programos (DFP) laikotarpio vidurio 

peržiūrą; pabrėžia, kad finansinės ir 

humanitarinės krizės, kurios 2009–2014 m. 

ištiko ES, atkreipė dėmesį į dabartinės DFP 

netinkamumą; be to, pabrėžia esminės ES 

finansinio programavimo reformos, kurią 

vykdant būtų tinkamai atsižvelgta į turimų 

priemonių tikslus, finansavimą ir trukmę, 

būtinybę; 

45. ragina Komisiją atlikti 2013 m. birželio 

mėn. Parlamento, Komisijos ir Tarybos 

sudarytame politiniame susitarime 

numatytą daugiametės finansinės 

programos (DFP) laikotarpio vidurio 

peržiūrą; pabrėžia, kad finansinės ir 

humanitarinės krizės, kurios 2009–2014 m. 

ištiko ES, atkreipė dėmesį į dabartinės DFP 

netinkamumą; ragina ES ir valstybes 

nares pagaliau įsipareigoti vykdyti tikrą 

konvergencijos politiką, kuri grindžiama 

socialine pažanga ir kuria užtikrinamos ir 

skatinamos kiekvienos šalies galimybės, 

darbo vietų kūrimas, tvarus gamtos 

išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga, 

siekiant ekonomikos augimo, drauge 

užtikrinant socialinę sanglaudą, ir 

sumažinti valstybių narių išsivystymo 

skirtumus bei esamus ekonominius, 

socialinius ir regioninius skirtumus; be 

to, pabrėžia esminės ES finansinio 

programavimo reformos, kurią vykdant 

būtų tinkamai atsižvelgta į turimų 

priemonių tikslus, finansavimą ir trukmę, 

būtinybę; 

Or. en 
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