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2020.10.16 A9-0193/4

Pakeitimas 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. palankiai vertina Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pateikti 
pasiūlymai dėl Europos ekonomikos 
gaivinimo plano ir priemonės21 „Next 
Generation EU“, kuriai numatyta skirti 750 
mlrd. EUR, Komisijos obligacijų išleidimo 
ir naujų nuosavų išteklių; tačiau primena 
Parlamento raginimą suteikti daug didesnį 
investicinį postūmį siekiant įveikti 
COVID-19 krizę ir pripažįsta, kad reikia 
papildomų priemonių siekiant užkirsti kelią 
didžiuliams ekonominiams ir socialiniams 
skirtumams ir pasiekti ilgalaikius ES 
socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus;

8. palankiai vertina Europos Vadovų 
Tarybos išvadas, kuriose pateikti 
pasiūlymai dėl Europos ekonomikos 
gaivinimo plano ir priemonės21 „Next 
Generation EU“, kuriai numatyta skirti 750 
mlrd. EUR, Komisijos obligacijų išleidimo 
ir naujų nuosavų išteklių; tačiau primena 
Parlamento raginimą suteikti daug didesnį 
investicinį postūmį siekiant įveikti 
COVID-19 krizę ir pripažįsta, kad reikia 
papildomų priemonių siekiant užkirsti kelią 
didžiuliams ekonominiams ir socialiniams 
skirtumams ir pasiekti ilgalaikius ES 
socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus; 
pažymi, kad Komisijos pagal priemonę 
„Next Generation EU“ susidaranti 
750 mlrd. EUR skola bus grąžinta 
naudojant vieną iš trijų galimų variantų, 
o Komisijos pirmininkė pirmenybę teikia 
tam, kad ES ateityje sukurtų naujus 
nuosavus išteklius, tokius kaip 
skaitmeninis mokestis, pasienio anglies 
dioksido mokestis, apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos išplėtimas ir 
didelių tarptautinių įmonių 
apmokestinimas; yra susirūpinęs dėl to, 
kad bus sunku sutelkti didelius naujus 
nuosavus išteklius, jei sutartis nebus 
pakeista, kad būtų atsisakyta vieningo 
balsavimo Taryboje dėl apmokestinimo, 
nes buvo nepritarta daugeliui pažangių 
apmokestinimo pasiūlymų arba jie įstrigo 
dėl mokesčių rojais anksčiau Parlamento 
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pavadintų valstybių narių pasipriešinimo; 
reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad 
taikant kitus du skolos grąžinimo 
variantus padidės valstybių narių skolos 
lygis ir kad numatoma skirti lėšas iš 
būsimų ES biudžetų, didinant valstybių 
narių įnašus arba mažinant lėšas 
programoms, o tai reikštų, kad 
ekonomikos gaivinimui skirtos lėšos 
padidintų valstybių narių nacionalinę 
skolą arba sumažėtų finansavimas ir 
piliečiams naudingų paslaugų teikimas;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

21 https://www.consilium.europa.eu/en/mee
tings/european-council/2020/07/17-21

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/5

Pakeitimas 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
19 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

19. pasisako už anticiklinę fiskalinę 
politiką ES ir jos valstybėse narėse ir už 
skolos ir BVP santykio mažinimą, taip pat 
už tai, kad augant ES ekonomikai pakilimo 
laikotarpiu nacionaliniai biudžetai būtų 
subalansuoti arba su nedideliu pertekliumi, 
siekiant veiksmingai reaguoti į būsimus 
iššūkius ir užtikrinti euro zonos stabilumą; 
tačiau primygtinai ragina Komisiją ir 
Tarybą nekartoti praeities klaidų 
reaguojant į ekonomikos krizę; 

19. pasisako už anticiklinę fiskalinę 
politiką ES ir jos valstybėse narėse ir už 
skolos ir BVP santykio mažinimą, taip pat 
už tai, kad augant ES ekonomikai pakilimo 
laikotarpiu nacionaliniai biudžetai būtų 
subalansuoti arba su nedideliu pertekliumi, 
siekiant veiksmingai reaguoti į būsimus 
iššūkius ir užtikrinti euro zonos stabilumą; 
tačiau primygtinai ragina Komisiją ir 
Tarybą nekartoti praeities klaidų 
reaguojant į ekonomikos krizę; yra 
susirūpinęs dėl to, kad nepaisant labai 
kritikuojamos metodikos ir „ekspansinio 
griežto taupymo“ teorijos išvadų, nuo 
2009 m. Komisija labai dažnai ja remiasi; 
pabrėžia, kad daugybė priešingų įrodymų 
patvirtina, kad griežtas taupymas 
paprastai lemia mažesnį BVP augimą, 
didesnį nedarbą ir paklausos mažėjimą; 
pripažįsta tuometinio TVF vyriausiojo 
ekonomisto 2013 m. padarytas išvadas, 
kad kiekvienas doleris, kurį vyriausybės 
išbraukė iš savo biudžetų, sumažino 
ekonomikos našumą 1,5 dolerio; ragina 
ES institucijas ir sprendimus priimančius 
subjektus pripažinti įrodymus, kad viešųjų 
išlaidų mažinimas lemia sulėtėjusį 
ekonomikos augimą, ir atsisakyti tokio 
požiūrio gaivinant ekonomiką po 
pandemijos izoliavimo priemonių;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/6

Pakeitimas 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. yra susirūpinęs dėl didelio, bet 
nevienodo neigiamo COVID-19 krizės 
poveikio valdžios sektoriaus deficitui ir 
privačiojo sektoriaus skolai visoje euro 
zonoje ir ES, ypač valstybėse narėse, kurių 
valdžios sektoriaus skola buvo didelė dar 
prieš pandemiją, nes tai dar labiau 
apsunkina padėtį valstybėse narėse, kurios 
ypač nukentėjo nuo pandemijos ir (arba) 
kurių valdžios sektoriaus skola ir anksčiau 
buvo didelė; ragina rasti sprendimą, kuriuo 
būtų užtikrintas valdžios sektoriaus skolos 
tvarumas; atsižvelgdamas į tai mano, kad 
vykstant dabartinei krizei Europos 
Komisijos obligacijų išleidimas yra 
svarbus žingsnis;

20. yra susirūpinęs dėl didelio, bet 
nevienodo neigiamo COVID-19 krizės 
poveikio valdžios sektoriaus deficitui ir 
privačiojo sektoriaus skolai visoje euro 
zonoje ir ES, ypač valstybėse narėse, kurių 
valdžios sektoriaus skola buvo didelė dar 
prieš pandemiją, nes tai dar labiau 
apsunkina padėtį valstybėse narėse, kurios 
ypač nukentėjo nuo pandemijos ir (arba) 
kurių valdžios sektoriaus skola ir anksčiau 
buvo didelė; ragina rasti sprendimą, kuriuo 
būtų užtikrintas valdžios sektoriaus skolos 
tvarumas; mano, kad dėl šios priežasties 
reikia išleisti bendrąsias obligacijas, 
struktūrizuotas taip, kad vyriausybės 
galėtų skirti lėšų kovai su koronaviruso 
sukelta sveikatos srities ir ekonomikos 
krize, dabar ar ateityje nedidinant 
nacionalinės skolos ir išlaikant palyginti 
žemo lygio skolinimosi sąnaudas, arba, 
pageidautina, panaikinant valstybės skolą, 
kurią ECB įsigijo pagal Specialiąją 
pandeminę pirkimo programą (SPPP), 
arba ECB kredituojant nacionalinių 
vyriausybių sąskaitas pagal vienam 
gyventojui tenkantį lygį, taip tiesiogiai 
finansuojant su pandemija susijusias 
išlaidas;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/7

Pakeitimas 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. mano, jog labai svarbu, kad 
atliekant ES fiskalinės ir ekonominės 
politikos sistemos peržiūrą siekiant 
parengti konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas būtų pateikti specialiai 
pritaikyti sprendimai, kad būtų galima 
patenkinti skirtingus valstybių narių 
poreikius; ragina nustatyti taisykles, pagal 
kurias vykdant fiskalinę politiką būtų 
galima savo nuožiūra reaguoti į 
trumpalaikius sukrėtimus ir, laikantis 
fiskalinių taisyklių, sumažinti didelį 
valstybės skolos santykį per realistišką ir 
pagrįstą laikotarpį, kartu sudarant sąlygas 
pakankamam viešųjų investicijų lygiui, 
tvariai mokesčių politikai bei stabilioms 
valdžios sektoriaus pajamoms, taip pat 
ilgalaikiam viešosios infrastruktūros 
modernizavimui ir stiprinimui;

21. mano, jog labai svarbu, kad 
atliekant ES fiskalinės ir ekonominės 
politikos sistemos peržiūrą siekiant 
parengti konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas būtų pateikti specialiai 
pritaikyti sprendimai, kad būtų galima 
patenkinti skirtingus valstybių narių 
poreikius; ragina nustatyti taisykles, pagal 
kurias vykdant fiskalinę politiką būtų 
galima savo nuožiūra reaguoti į 
trumpalaikius sukrėtimus ir, laikantis 
fiskalinių taisyklių, sumažinti didelį 
valstybės skolos santykį per realistišką ir 
pagrįstą laikotarpį, kartu sudarant sąlygas 
pakankamam viešųjų investicijų lygiui, 
tvariai mokesčių politikai bei stabilioms 
valdžios sektoriaus pajamoms, taip pat 
ilgalaikiam viešosios infrastruktūros 
modernizavimui ir stiprinimui; ragina 
Komisiją ir Tarybą negrįžti prie griežto 
taupymo politikos, kuri buvo įgyvendinta 
reaguojant į pasaulinę finansų krizę ir 
valstybės skolos krizę; pažymi, kad tokia 
žalinga politika yra apibrėžta Stabilumo ir 
augimo pakto taisyklėse, taip pat šešių 
dokumentų ir dviejų dokumentų 
rinkiniuose, ir kad siekiant panaikinti šią 
sistemą reikės didelių teisėkūros pokyčių;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/8

Pakeitimas 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
24 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

24a. atmeta siūlomą Europos semestrui 
suteiktą vaidmenį įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo planą; pažymi, kad 
nuo 2011 m. pagal Stabilumo ir augimo 
paktą ir makroekonominio disbalanso 
procedūrą rengiamose konkrečiai šaliai 
skirtose Komisijos rekomendacijose buvo 
nuolat reikalaujama mažinti viešąsias 
išlaidas ir pažymi, kad Komisija 
konkrečiai nurodė pensijas, sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą, darbo 
užmokesčio augimą, darbo vietos 
garantijas ir nedarbo išmokas kaip 
pagrindines sritis; mano, kad ES 
institucijos turi atsisakyti šių politikos 
prioritetų; ragina visiškai atskirti Europos 
semestro procesą nuo Ekonomikos 
gaivinimo plano;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/9

Pakeitimas 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25. palankiai vertina Komisijos 
pranešimą apie Europos semestro peržiūrą 
ir pertvarką, atsižvelgiant į peržiūros 
rezultatus, siekiant jį paversti ekonomikos 
gaivinimo priemonių koordinavimo 
mechanizmu; pažymi, kad Europos 
semestro procesas turėtų užtikrinti ES 
ekonomikos valdymo proceso, grindžiamo 
biudžeto ir ekonominės politikos 
koordinavimu, veikimą ir prireikus 
atsižvelgti į socialinės ir aplinkos politikos 
tikslus; yra įsitikinęs, kad tai turi apimti 
geresnį valstybės pagalbos ir mokesčių 
politikos priemonių, taip pat fiskalinės ir 
socialinės bei darbo santykių reguliavimo 
politikos koordinavimą, siekiant išvengti 
nesąžiningos valstybių narių 
konkurencijos;

25. palankiai vertina Komisijos 
pranešimą apie Europos semestro peržiūrą 
ir pertvarką, atsižvelgiant į peržiūros 
rezultatus, siekiant jį paversti ekonomikos 
gaivinimo priemonių koordinavimo 
mechanizmu; pažymi, kad Europos 
semestro procese prireikus turėtų būti 
atsižvelgta į socialinės ir aplinkos politikos 
tikslus; yra įsitikinęs, kad tai turi apimti 
geresnį valstybės pagalbos ir mokesčių 
politikos priemonių, taip pat fiskalinės ir 
socialinės bei darbo santykių reguliavimo 
politikos koordinavimą, siekiant išvengti 
nesąžiningos valstybių narių 
konkurencijos; yra susirūpinęs dėl to, kad 
nuo Europos semestro diegimo 2011 m. 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose Komisijos 
reikalaujamomis konkrečiomis politikos 
priemonėmis buvo stengiamasi apriboti 
darbo užmokesčio augimą, didinant 
pensijai gauti reikalingą amžiaus ribą, 
privatizuojant valstybines įmones, 
mažinant valstybės išlaidas sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimui, skatinant 
prailginti darbo valandas, mažinant darbo 
vietos garantijas, taip pat mažinant 
socialinių paslaugų finansavimą – visa tai 
prisidėjo prie valstybių, institucijų ir 
asmenų gebėjimo reaguoti į COVID-19 
pandemijos protrūkį susilpnėjimo; 
pažymi, kad Komisija, vykdydama 
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Europos semestro procesą, viršijo savo 
įgaliojimus tose viešosios politikos srityse, 
kurios teisiškai pagal SESV priklauso 
valstybių narių kompetencijai, pvz., 
pensijų ir sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo srityje;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/10

Pakeitimas 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

25a. primygtinai ragina Komisiją ir 
Tarybą atliekant makroekonominės 
sistemos peržiūrą pripažinti, kad 
dešimtajame dešimtmetyje ES vyravusios 
ekonominės sąlygos labai skiriasi nuo 
šiandieninių sąlygų; pažymi, kad 1997 m. 
ilgalaikio valdžios sektoriaus skolinimosi 
palūkanų normos apytiksliai siekė 5 proc., 
vidutinis valstybės skolos ir BVP santykis 
ES buvo 65–70 proc. BVP, vidutinė 11 
pirmųjų euro zonos valstybių narių 
valdžios sektoriaus skola sudarė 60 proc. 
BVP, prognozuojamas BVP augimo lygis 
buvo 3 proc. per metus, o prognozuojama 
infliacija sudarė 2 proc.; pažymi, kad 
siekiant išlaikyti valstybės skolos ir BVP 
santykį ties 60 proc. riba ar žemiau 
tokiomis ekonominėmis sąlygomis, 
vyriausybėms reikėtų apriboti biudžeto 
deficitą iki 3 proc. BVP; primygtinai 
teigia, kad tuo atveju, jei pagal būsimą 
makroekonomikos programą būtų sutarta 
dėl naujų tikslų, jie turi atspindėti 
dabartines ekonomines sąlygas ir būti 
susieti su klimato ir gerovės rodikliais, o 
ne su savavališkai nustatytais skolos ir 
deficito tikslais;

Or. en
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2020.10.16 A9-0193/11

Pakeitimas 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0193/2020
Joachim Schuster
2020 m. euro zonos ekonominė politika
(2020/2078(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
34 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. ragina Komisiją išnagrinėti 
tarptautinių institucijų pasiūlytas naujas 
politikos kryptis, kuriomis remiama 
teisinga pertvarka, kuria švelninamas 
socialinis ir ekonominis perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralios ekonomikos 
poveikis bei skatinamas tvarus augimas, ir 
kuriomis prisidedama prie jos finansavimo, 
taip pat kuriomis siekiama sumažinti 
didžiules atsigavimo po pandemijos 
sąnaudas ir atkurti valstybių narių 
viešuosius finansus; ragina ES vadovus ir 
Komisiją priimti ryžtingus sprendimus, kad 
būtų kuo greičiau įgyvendintas naujų 
nuosavų išteklių krepšelis įtraukiant 
pajamas, gaunamas iš ES politikos, kuria 
skatinamas tiek aplinkos apsaugos 
įgyvendinimas, tiek sąžiningos, tvarios ir 
konkurencingos bendrosios rinkos plėtra, ir 
kad būtų sudarytos galimybės išmokėti 
paskolas pagal priemonę „Next Generation 
EU“ jau per kitos DFP galiojimo 
laikotarpį; primena, kad šiuos nuosavus 
išteklius reikia sutelkti kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip 2021 m. ir užtikrinti, kad jie 
būtų nuolatiniai; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
Parlamento poziciją, išdėstytą 2020 m. 
rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl 
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
nuosavų išteklių sistemos projekto, kuria 
nustatomos naujos nuosavų išteklių 
kategorijos25;

34. ragina Komisiją išnagrinėti 
tarptautinių institucijų pasiūlytas naujas 
politikos kryptis, kuriomis remiama 
teisinga pertvarka, kuria švelninamas 
socialinis ir ekonominis perėjimo prie 
poveikio klimatui neutralios ekonomikos 
poveikis bei skatinamas tvarus augimas, ir 
kuriomis prisidedama prie jos finansavimo, 
taip pat kuriomis siekiama sumažinti 
didžiules atsigavimo po pandemijos 
sąnaudas ir atkurti valstybių narių 
viešuosius finansus; ragina ES vadovus ir 
Komisiją priimti ryžtingus sprendimus, kad 
būtų kuo greičiau įgyvendintas naujų 
nuosavų išteklių krepšelis įtraukiant 
pajamas, gaunamas iš ES politikos, kuria 
skatinamas tiek aplinkos apsaugos 
įgyvendinimas, tiek sąžiningos, tvarios ir 
konkurencingos bendrosios rinkos plėtra, ir 
kad būtų sudarytos galimybės išmokėti 
paskolas pagal priemonę „Next Generation 
EU“ jau per kitos DFP galiojimo 
laikotarpį; primena, kad šiuos nuosavus 
išteklius reikia sutelkti kuo greičiau ir ne 
vėliau kaip 2021 m. ir užtikrinti, kad jie 
būtų nuolatiniai; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
Parlamento poziciją, išdėstytą 2020 m. 
rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl 
Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos 
nuosavų išteklių sistemos projekto, kuria 
nustatomos naujos nuosavų išteklių 
kategorijos25; primygtinai ragina Tarybai 
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pirmininkaujančią Vokietiją daryti 
sparčią pažangą siekiant susitarimo dėl 
ES finansinių sandorių mokesčio, į kurį 
turi būti įtrauktas išvestinių finansinių 
priemonių sandorių mokestis, ir 
nedelsiant ES lygmeniu pradėti taikyti 
skaitmeninį mokestį didelėms 
technologijų įmonėms, nes EBPO 
lygmens derybose nepasiekta pažangos;

_______________ _______________
25 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220. 25 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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