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21.10.2016 A8-0309/7 

Pakeitimas 7 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. palankiai vertina tai, kad Komisija 

nuolat siekia apriboti rekomendacijų 

skaičių, ir jos pastangas supaprastinti 

semestrą įtraukiant daugiausia pagrindines 

prioritetines makroekonominiu ir socialiniu 

požiūriu svarbias sritis, kai nustatomi 

politiniai tikslai ateinantiems 18 mėnesių; 

dar kartą tvirtina, kad taip lengviau 

įgyvendinti rekomendacijas taikant 

išsamius ir prasmingus esamus 

ekonominius ir socialinius lyginamuosius 

standartus; pabrėžia, kad sumažinus 

rekomendacijų skaičių taip pat būtų 

užtikrintas didesnis dėmesys teminiams 

klausimams; pabrėžia, kad reikia sumažinti 

valstybių narių ekonominius skirtumus ir 

užtikrinti didėjančią jų konvergenciją; 

5. palankiai vertina tai, kad Komisija 

nuolat siekia apriboti rekomendacijų 

skaičių, ir jos pastangas supaprastinti 

semestrą įtraukiant daugiausia pagrindines 

prioritetines makroekonominiu ir socialiniu 

požiūriu svarbias sritis, kai nustatomi 

politiniai tikslai ateinantiems 18 mėnesių; 

dar kartą tvirtina, kad taip lengviau 

įgyvendinti rekomendacijas taikant 

išsamius ir prasmingus esamus 

ekonominius ir socialinius lyginamuosius 

standartus; pabrėžia, kad sumažinus 

rekomendacijų skaičių taip pat būtų 

užtikrintas didesnis dėmesys teminiams 

klausimams; apgailestauja, kad, priešingai 

nei ragino Parlamentas savo 2016 m. 

vasario 25 d. rezoliucijoje dėl metinės 

augimo apžvalgos, konkrečioms šalims 

skirtose rekomendacijose nebuvo aptartos 

aplinkos fiskalinės reformos; pabrėžia, 

kad reikia sumažinti valstybių narių 

ekonominius skirtumus ir užtikrinti 

didėjančią jų konvergenciją; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/8 

Pakeitimas 8 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

10. atkreipia dėmesį į Komisijos 

rekomendaciją trims valstybėms narėms 

nutraukti perviršinio deficito procedūrą; 

pritaria Komisijai, kad didelis ir nuolatinis 

einamųjų sąskaitų perteklius rodo poreikį 

skatinti paklausą ir investicijas (ypač 

ilgalaikes) siekiant atremti ateities iššūkius, 

susijusius su transportu ir 

komunikacijomis, skaitmenine ekonomika, 

švietimu, inovacijomis ir moksliniais 

tyrimais, klimato kaita, energetika, 

aplinkos apsauga ir senėjančia visuomene; 

ragina Komisiją toliau skatinti vykdyti 

atsakingą ir tvarią biudžeto politiką, kuria 

remiasi ekonomikos augimas ir 

atsigavimas visose valstybėse narėse, 

daugiau dėmesio skiriant investicijoms bei 

efektyvioms viešosioms išlaidoms ir 

remiant tvarias ir socialiniu atžvilgiu 

subalansuotas struktūrines reformas; 

10. atkreipia dėmesį į Komisijos 

rekomendaciją trims valstybėms narėms 

nutraukti perviršinio deficito procedūrą; 

pritaria Komisijai, kad didelis ir nuolatinis 

einamųjų sąskaitų perteklius rodo poreikį 

skatinti paklausą ir investicijas (ypač 

ilgalaikes) siekiant atremti ateities iššūkius, 

susijusius su transportu ir 

komunikacijomis, skaitmenine ekonomika, 

švietimu, inovacijomis ir moksliniais 

tyrimais, klimato kaita, energetika, 

aplinkos apsauga ir senėjančia visuomene; 

ragina Komisiją toliau skatinti vykdyti 

atsakingą ir tvarią biudžeto politiką, kuria 

remiasi ekonomikos augimas ir 

atsigavimas visose valstybėse narėse, 

daugiau dėmesio skiriant investicijoms bei 

efektyvioms viešosioms išlaidoms ir 

remiant tvarias ir socialiniu atžvilgiu 

subalansuotas struktūrines reformas; 

susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. 

konkrečioms šalims skirtose 

rekomendacijose nebuvo paminėtos 

bendros euro zonos fiskalinės kryptys ir 

fiskalinio manevravimo galimybės; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/9 

Pakeitimas 9 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. pažymi, jog reikia papildomų 

priemonių siekiant didinti finansavimo 

galimybes, ypač MVĮ, ir laikantis ES teisės 

aktų mažinti neveiksnių paskolų apimtį 

euro zonoje, kad būtų pagerintas bankų 

balansų patikimumas ir taip padidintas 

bankų gebėjimas teikti paskolas realiosios 

ekonomikos veiklai; pabrėžia, kad svarbu 

palaipsniui baigti kurti ir įgyvendinti bankų 

sąjungą ir plėtoti kapitalo rinkų sąjungą, 

siekiant sukurti stabilias sąlygas 

investicijoms ir ekonomikos augimui ir 

išvengti euro zonos finansų rinkos 

susiskaidymo; 

11. pažymi, jog reikia papildomų 

priemonių siekiant didinti finansavimo 

galimybes, ypač MVĮ, ir laikantis ES teisės 

aktų mažinti neveiksnių paskolų apimtį 

euro zonoje, kad būtų pagerintas bankų 

balansų patikimumas ir taip padidintas 

bankų gebėjimas teikti paskolas realiosios 

ekonomikos veiklai; pabrėžia, kad svarbu 

palaipsniui baigti kurti ir įgyvendinti bankų 

sąjungą, taip pat daryti pažangą kuriant 

Europos indėlių garantijų sistemą, ir 

plėtoti kapitalo rinkų sąjungą, siekiant 

sukurti stabilias sąlygas investicijoms ir 

ekonomikos augimui ir išvengti euro zonos 

finansų rinkos susiskaidymo; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/10 

Pakeitimas 10 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabrėžia, kad investicijos iki šiol vyko 

lėtai ir nepaskatino nei tvaraus ir įtraukaus 

ES ekonomikos augimo, nei verslo 

aplinkos pagerėjimo; mano, kad pinigų 

politika turi būti papildyta tinkama 

fiskaline politika, kuria siekiama didinti ES 

ekonomikos augimą, laikantis Stabilumo ir 

augimo pakto taisyklių, įskaitant jo 

nuostatas dėl lankstumo; konstatuoja, kad 

pastaraisiais metais labai sumažėjo 

subnacionalinės valdžios lygmens 

investicijos, tačiau jos vis dar sudaro 

maždaug šešiasdešimt procentų viešųjų 

investicijų ES; pabrėžia, kad investicijų 

politikos priemones (pavyzdžiui, Europos 

strateginių investicijų fondą ir Europos 

struktūrinius ir investicijų fondus) reikia 

suderinti tarpusavyje, tinkamai nustatant jų 

sąveiką ir tarpusavio papildomumą, 

siekiant padidinti Sąjungos išlaidų 

pridėtinę vertę, pritraukiant papildomų 

išteklių iš privačių investuotojų; todėl 

pabrėžia, kad, pagal Struktūrinių reformų 

rėmimo programą rengiant atitinkamą 

struktūrinės reformos projektą, į programos 

veiklą derėtų įtraukti vietos ir regionų 

valdžios institucijas; 

12. pabrėžia, kad investicijos iki šiol vyko 

lėtai ir nepaskatino nei tvaraus ir įtraukaus 

ES ekonomikos augimo, nei verslo 

aplinkos pagerėjimo; mano, kad pinigų 

politika turi būti papildyta tinkama 

fiskaline politika, kuria siekiama didinti ES 

ekonomikos augimą, laikantis Stabilumo ir 

augimo pakto taisyklių, įskaitant jo 

nuostatas dėl lankstumo; konstatuoja, kad 

pastaraisiais metais labai sumažėjo 

subnacionalinės valdžios lygmens 

investicijos, tačiau jos vis dar sudaro 

maždaug 60 % viešųjų investicijų ES; 

pabrėžia, kad investicijų politikos 

priemones (pavyzdžiui, Europos strateginių 

investicijų fondą ir Europos struktūrinius ir 

investicijų fondus) reikia suderinti 

tarpusavyje, tinkamai nustatant jų sąveiką 

ir tarpusavio papildomumą, siekiant 

padidinti Sąjungos išlaidų pridėtinę vertę, 

pritraukiant papildomų išteklių iš privačių 

investuotojų; todėl pabrėžia, kad, pagal 

Struktūrinių reformų rėmimo programą 

rengiant atitinkamą struktūrinės reformos 

projektą, į programos veiklą derėtų įtraukti 

vietos ir regionų valdžios institucijas; 

pabrėžia, kad fiskalinės kryptys gali būti 

labiau adaptuotos tik tuo atveju, jei 

perteklių turinčiose šalyse padidės vidaus 

paklausa, o tai būtina ne tik norint 

laikytis konkrečioms šalims skirtų 



 

AM\1107752LT.docx  PE589.740v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

rekomendacijų, bet ir pasiekti, kad ES 

makroekonominė politika būtų nuosekli ir 

kooperacinė; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/11 

Pakeitimas 11 

Ernest Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia, kad svarbu vengti pernelyg 

didelės mokesčių dalies darbo sąnaudose, 

nes per didelis apmokestinimas mažina 

paskatas ekonomiškai neaktyviems 

asmenims, bedarbiams, antriesiems 

šeimoje uždirbantiems asmenims ir mažai 

uždirbantiems asmenims grįžti į darbo 

rinką; 

17. pabrėžia, kad svarbu vengti pernelyg 

didelės mokesčių dalies darbo sąnaudose ir 

kad būtina pereiti prie kitų šaltinių, tokių 

kaip aplinkos tarša, apmokestinimo, nes 

per didelis apmokestinimas mažina 

paskatas ekonomiškai neaktyviems 

asmenims, bedarbiams, antriesiems 

šeimoje uždirbantiems asmenims ir mažai 

uždirbantiems asmenims grįžti į darbo 

rinką; 

Or. en 

 

 


