
 

AM\1107755LT.docx  PE589.740v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.10.2016 A8-0309/12 

Pakeitimas 12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2a. pakartoja, kad socialinių rodiklių 

taikymas, naujų ramsčių nustatymas, 

kuriais būtų remiama politika, arba 

labiau žmonėms palankių ketinimų 

formulavimas nepakeis griežtomis 

taupymo priemonėmis pagrįstos, 

federalistinės ir antidemokratinės 

politikos, rekomenduojamos įgyvendinant 

Europos semestrą, pobūdžio; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Pakeitimas 13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 2b. mano, kad vykdant veiksmingą 

perskirstymo politiką, kuri padės įveikti 

pastaraisiais metais pastebimą didėjančią 

nelygybę, ekonomikos augimas turėtų 

užtikrinti teigiamą socialinį poveikį; 

pakartoja, kad, siekiant spręsti privačiojo 

sektoriaus skolos ir nuolatinio sisteminio 

makroekonominio disbalanso Europos 

Sąjungoje problemas, reikalingi 

veiksmingi kompensavimo mechanizmai; 

ragina atšaukti Stabilumo ir augimo 

paktą, nes dėl jo stabdomos viešosios 

investicijos, o akivaizdu, kad būtent tos 

šalys, kurios turėjo fiskalinę veiksmų 

laisvę, geriausiai atlaikė krizę ir 

prastėjančius socialinius rodiklius, 

didindamos viešųjų investicijų apimtį; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Pakeitimas 14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. mano, kad konkrečioms šalims skirtos 

rekomendacijos yra akivaizdus 

akibrokštas valstybių narių gyventojų ir 

darbuotojų savarankiškam demokratinių 

sprendimų dėl savo šalių ateities 

priėmimui; pažymi, kad iš konkrečioms 

šalims skirtų rekomendacijų matyti, jog 

taikant ekonomikos valdymo 

mechanizmus valstybėms narėms primesta 

politika slopinami investicijų ir vystymosi 

pajėgumai; tvirtina, kad valstybės narės ir 

toliau turėtų teikti pirmenybę skubioms 

priemonėms, įgyvendinamoms gamybos 

sektoriuose, kurie yra labai svarbūs 

kiekvienos šalies ekonomikai ir kurie dėl 

to atlieka esminį vaidmenį potencialiame 

kiekvienos šalies vystymosi procese; 

ragina kurti investicijų politiką ir politiką, 

kuria būtų skatinami viešieji projektai ir 

remiamos labai mažos, mažosios ir 

vidutinės įmonės, kooperatyvai ir vietos 

valdžios institucijos, o Bendrijos fondai 

būtų stiprinami ir nukreipiami šia linkme; 

tvirtina, kad šiomis priemonėmis turėtų 

būti skatinamas darbo vietų skaičiaus 

padidėjimas, remiantis kolektyvinėmis 

derybomis, darbo apsauga, didesniu darbo 

užmokesčiu ir kova su mažų garantijų 

darbu; 
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Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Pakeitimas 15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pažymi, kad struktūrinės reformos ir 

cikliškos fiskalinės išlaidų mažinimo 

priemonės, kurių reikalaujama pagal 

Europos semestrą, yra vieni svarbiausių 

veiksnių, lemiančių socialinę ir 

ekonomikos krizę; pabrėžia, kad 

įgyvendinus ES institucijų skatinamą 

griežtą taupymo politiką apskritai 

padidėjo skurdo lygis (28 ES valstybėse 

narėse skurstančių žmonių skaičius 

pasiekė 125 milijonus), dėl to padidėjo 

nelygybė, sumažėjo darbo užmokestis, 

išaugo nedarbo lygis ir padidėjo mažų 

garantijų darbo vietų skaičius, padaugėjo 

išpuolių prieš darbuotojų teises ir buvo 

naikinamos ir privatizuojamos viešosios 

paslaugos, visų pirma sveikatos priežiūros 

ir švietimo srityse; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Pakeitimas 16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. ragina nutraukti Europos semestrą ir 

sušaukti tarpvyriausybinę konferenciją, 

siekiant parengti Sutarčių grįžtamumo 

institucinį pagrindą, nedelsiant sustabdyti 

biudžeto sutartį ir ją anuliuoti, taip pat 

anuliuoti Lisabonos sutartį; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Pakeitimas 17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL 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. ragina ES institucijas pradėti 

procesą, kurio metu būtų iš naujo 

deramasi dėl labiausiai įsiskolinusių 

valstybių vyriausybės skolos (apimant 

sumas, mokėjimo terminus ir palūkanų 

normas), ir jį remti siekiant iš esmės 

sumažinti skolos lygį ir metinius 

mokesčius, kad būtų atkurtas tvarumas, 

tokiu būdu skolos tvarkymas taptų 

suderinamas su ekonomine ir socialine 

raida minėtose valstybėse; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Pakeitimas 18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10b. ragina nedelsiant nutraukti 

vadinamųjų susitarimo memorandumų 

galiojimą ir pagal juos primestą 

neproduktyvią ir socialiniu požiūriu 

tragišką griežto taupymo ir neoliberalią 

politiką; ragina parengti kritinės padėties 

valdymo planus, skirtus trejeto įsikišimą 

patyrusių šalių ekonomikai remti, 

kuriuose būtų numatyti finansiniai 

ištekliai ir reikiamos bendrosios rinkos 

veikimo ir bendros politikos įgyvendinimo 

išimtys; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Pakeitimas 19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10c. ragina parengti pramos programas 

valstybėms narėms, jei, padarius išvadą, 

kad dalyvavimas ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje tapo nebetvarus ir 

netoleruotinas, jos pageidautų pradėti 

derybas dėl išėjimo iš euro zonos, ir mano, 

kad tokiose programose turėtų būti 

numatytas socialinės ir ekonominės žalos 

atlyginimas, nes minėtos šalys galbūt 

nukentėjo dėl to, kad įsivedė bendrą 

valiutą; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Pakeitimas 20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 11a. pataria skubiai imtis priemonių 

siekiant padėti gamybos sektoriams, kurie 

yra nepaprastai svarbūs kiekvienos šalies 

ekonomikai ir kurie dėl to atlieka esminį 

vaidmenį potencialiame kiekvienos šalies 

vystymosi procese; ragina skatinti 

įgyvendinti viešuosius projektus, remti 

labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones, 

kooperatyvus ir vietos valdžią, taip pat 

padidinti ir tikslingai ta linkme nukreipti 

Sąjungos lėšas; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Pakeitimas 21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. labai apgailestauja dėl to, kad šiuo 

metu Ispanija ir Portugalija patiria 

šantažą ir dėl to joms gresia visa eilė 

baudų, tai sukelia netoleruotiną 

nestabilumą, nesuderinamą su poreikiu 

atgaivinti ekonomikos augimą ir įveikti 

socialinę krizę, su kuria susiduria minėtos 

dvi šalys; taigi ragina nedelsiant 

sustabdyti pirmiau minėtą procesą ir 

mechanizmus, kuriais jis grindžiamas; 

laikosi nuomonės, kad ES institucijos 

turėtų gerbti nacionalinį kiekvienos 

valstybės narės suverenitetą ir jų 

gyventojų priimtą sprendimą siekti 

vystymosi, augimo ir socialinės 

sanglaudos, taip pat kad nė viena šalis 

neturėtų būti baudžiama už savo 

ekonomikos skatinimą taikant viešųjų 

investicijų planus arba įgyvendinant 

perskirstymo priemones  fiskalinėje 

politikoje ir progresinių mokesčių srityje; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Pakeitimas 22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas 

2016/2101(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 13b. ryžtingai atmeta makroekonominį 

sąlygiškumą, kai sanglaudos politika 

tampa priklausoma nuo ES ekonominio 

valdymo; pabrėžia, kad regioninė politika 

yra svarbi ekonominės ir socialinės 

sanglaudos skatinimo priemonė, nes 

pagrindiniai jos tikslai yra šie: skirtumų 

regionuose mažinimas, visų pirma kalbant 

apie skurdesnius ir atokiausius regionus, 

tikros konvergencijos skatinimas ir 

augimo bei užimtumo skatinimas; tvirtina, 

kad nereikėtų naudoti sanglaudos 

politikos kaip finansinės nuobaudos 

priemonės, jeigu regionas ar valstybė narė 

atsisako įgyvendinti reguliavimo 

panaikinimo ir privatizavimo politiką; 

Or. en 

 

 


