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21.10.2016 A8-0309/1 

Pakeitimas 1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ga. kadangi dėl bendros valiutos nevyko 

įprastas šalių konkurencingumo 

prisitaikymas, šalys taip pat neteko 

pagrindinių ekonominės politikos 

priemonių, kurios joms būtų leidusios 

„sugerti“ asimetrinius sutrikimus, trukdė 

ekonomikos atsigavimui ir dar labiau 

pagilino makroekonominį disbalansą bei 

pagrindinių ir periferinių šalių skirtumus; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Pakeitimas 2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ha. kadangi vidaus devalvacija ir griežto 

taupymo priemonės, kurios buvo 

primestos periferinėms valstybėms, joms 

patiriant bendros valiutos spaudimą, visai 

euro zonos ekonomikai turėjo slegiantį ir 

destabilizuojantį poveikį, tai sukėlė vidaus 

paklausos krachą, nedarbo lygio augimą 

ir dramatišką socialinių bei ekonominių 

skirtumų padidėjimą; 

Or. en 



 

AM\1107741LT.docx  PE589.740v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2016 A8-0309/3 

Pakeitimas 3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Hb. kadangi pernelyg didelių einamosios 

sąskaitos perteklių kaupimasis euro 

zonoje turi labai neigiamą poveikį visai 

Europos ekonomikai, tai taip pat yra 

vienas iš pagrindinių veiksnių, trukdančių 

atsigavimui ir neleidžiančių pasiekti 

pusiausvyros tarp šalių; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Pakeitimas 4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia, kad ilgalaikė Europos 

ekonomikos krizė parodė, kad labai svarbu 

sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 

tam tikrose srityse (pavyzdžiui, švietimo, 

inovacijų, mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros) ir kartu padidinti 

ES konkurencingumą vykdant tvarias 

struktūrines reformas, kuriomis 

skatinamas kokybiškų darbo vietų 

kūrimas, vykdant atsakingą fiskalinę 

politiką, kuria formuojama palankesnė 

aplinka darbo vietų kūrimui, įmonėms 

(ypač MVĮ) ir investicijoms; atkreipia 

dėmesį į Europos strateginių investicijų 

fondo veikimo vienerių metų poveikį; 

pabrėžia, kad svarbu stiprinti Europos 

strateginių investicijų fondo paklausą 

mažiau išsivysčiusiuose ir pereinamojo 

laikotarpio regionuose ir kad jo 

investicijos iš tiesų nedubliuotų kitų 

investicijų, taip pat didinti pastangas kurti 

investavimo platformas, be kita ko, 

regionų lygmeniu; 

7. pabrėžia, kad ilgalaikė Europos 

ekonomikos krizė parodė ES valdymo 

sistemos struktūrinį silpnumą ir 

ekonominės ir pinigų sąjungos pobūdį, 

nulemiantį jos veikimo sutrikimus; 

atkreipia dėmesį į tai, kad valstybėms 

narėms turi būti suteikti įgaliojimai turėti 

reikiamą savarankiškumą pinigų politikos 

klausimais, kad jos galėtų veiksmingai 

įveikti ekonomikos nuosmukį, paspartinti 

kokybiškų darbo vietų kūrimą ir atkurti 

konkurencingumą, taip pat vykdydamos 

viešąsias investicijas tam tikrose srityse, 

pavyzdžiui, švietimo, inovacijų, mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros srityse; 

Or. en 



 

AM\1107741LT.docx  PE589.740v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.10.2016 A8-0309/5 

Pakeitimas 5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. apgailestauja dėl Komisijos 

konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose pasirinkto asimetrinio 

požiūrio ir jos pasirinktino ekonominio 

valdymo taisyklių taikymo; susirūpinęs 

pažymi, kad deficitą turinčioms šalims 

teko padengti neproporcingai dideles 

prisitaikymo išlaidas, kad jos galėtų likti 

pinigų sąjungoje, tuo tarpu kai kurios 

šalys toliau kaupia pernelyg didelius 

einamosios sąskaitos perteklius be 

pasekmių; ragina Komisiją imtis ryžtingų 

ir efektyvių veiksmų siekiant sumažinti 

pernelyg didelius einamosios sąskaitos 

perteklius ir pasiūlyti atitinkamų 

sankcijų; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Pakeitimas 6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. atkreipia dėmesį į riziką, kad 

politinės ir ekonominė krizės užsitęsimas 

gali nulemti chaotišką ir 

nekontroliuojamą euro zonos subyrėjimą; 

pabrėžia, kad reikia nagrinėti alternatyvų 

tvarkingo ir kontroliuojamo pinigų 

sąjungos likvidavimo planą; atkreipia 

dėmesį į neatidėliotiną poreikį tuo metu 

numatyti „atsisakymo“ procedūra bet 

kuriai valstybei narei, pageidaujančiai 

išeiti iš pinigų sąjungos, laikantis 

demokratinio tikrinimo proceso; 

Or. en 

 

 


