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Pakeitimas 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Komisija pripažįsta, jog augimo 
perspektyvos susilpnėjo, investicijos ir 
potencialus augimas vis dar nesiekia prieš 
krizę buvusio lygio, išaugo valstybių narių 
ir regionų ekonominis atotrūkis, padidėjo 
nelygybė ES ir sulėtėjo nedarbo mažinimo 
tempas;

Or. en

Pakeitimas 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungai 
reikia teisingo, tvaresnio ir integracinio 
augimo modelio, kad būtų galima reaguoti 
į padidėjusius aplinkos, ekonominius, 
socialinius, teritorinius, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios 
pagrindas – tvarumas, piliečių gerovė ir 
teisingumas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Komisijos metinė augimo strategija 
pervadinta metine tvaraus augimo 
strategija, ir tikisi esminių politikos 
pokyčių siekiant šio tikslo;

Or. en
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Pakeitimas 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. Mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į ekonominius, socialinius, 
aplinkos ir skaitmeninius iššūkius, 
ypatingą dėmesį skiriant ilgalaikės ir 
veiksmingos strategijos, kuria reaguojama 
į demografinius iššūkius, su kuriais 
susiduria valstybės narės, įgyvendinimui; 
palankiai vertina Europos žaliąjį kursą kaip 
naują Europos žaliojo augimo strategiją, 
kurios pagrindas – sanglauda, tvarumas, 
piliečių gerovė ir teisingumas;

Or. en

Pakeitimas 4
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas; 
todėl ragina Komisiją skubiai pradėti 
kurti savo koordinavimo mechanizmą 
Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad 
Europa iki 2050 m. galėtų tapti pirmuoju 
neutralaus poveikio klimatui žemynu;

Or. en
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Pakeitimas 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas, 
taip pat socialiai teisingą perėjimą, kurio 
metu atsižvelgiama į tai, kad mūsų gamtos 
ištekliai nėra neišsenkami, ir 
užtikrinamas darbo vietų kūrimas bei 
ilgalaikė gerovė ateityje;

Or. en

Pakeitimas 6
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas; 
svarbu užtikrinti, kad vykdant teisingą 
perėjimą niekas nebūtų paliktas nuošalyje 
ir kad jo metu būtų kuriamos darbo 
vietos, plėtojama infrastruktūra ir 
prisidedama prie regionų ekonominės 
konvergencijos;

Or. en
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Pakeitimas 7
Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius ir nelygybę; 
palankiai vertina Europos žaliąjį kursą kaip 
naują Europos žaliojo augimo strategiją, 
kurios pagrindas – tvarumas, piliečių 
gerovė ir teisingumas; ragina, kad naujoji 
Europos žaliojo augimo strategija būtų 
socialiai teisingo perėjimo pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas, 
makroekonominis stabilumas, ir su tuo 
susijusį Tvarios Europos investicijų 
planą;

Or. en

Pakeitimas 9
Alfred Sant
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, skaitmeninius ir 
demografinius iššūkius; palankiai vertina 
Europos žaliąjį kursą kaip naują Europos 
žaliojo augimo strategiją, kurios pagrindas 
– tvarumas, piliečių gerovė ir teisingumas;

1. mano, kad Europos Sąjungai reikia 
tvaresnio augimo modelio, kad būtų galima 
reaguoti į aplinkos, socialinius, 
skaitmeninius ir demografinius iššūkius; 
palankiai vertina Europos žaliąjį kursą kaip 
naują Europos žaliojo augimo strategiją, 
kurios pagrindas – tvarumas, piliečių 
gerovė ir socialinis teisingumas;

Or. en

Pakeitimas 10
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad Europos semestras yra 
labai svarbus užtikrinant sinergiją ir taip 
sinchronizuojant viešąsias reformas, 
kuriomis skatinamas tvaraus augimo 
modelis; pabrėžia, kad didžiausias pavojus 
Europos ekonomikai – neišnaudoti 
galimybės vykdyti ekonominį 
koordinavimą ir derinti nacionalines bei 
Europos lygmens politikos priemones;

Or. en

Pakeitimas 11
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad įgyvendinant žaliąjį 
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kursą neturi būti pakenkta ilgalaikiam 
viešųjų finansų tvarumui ir turi būti 
visapusiškai paisoma Stabilumo ir augimo 
pakto ir trumpalaikio makroekonomikos 
stabilizavimo siekio;

Or. en

Pakeitimas 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad 
itin svarbu užtikrinti Europos socialinių 
teisių ramstyje numatytų principų 
įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį;

Or. fr

Pakeitimas 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu visapusiškai užtikrinti Europos 
socialinių teisių ramstyje numatytų 
principų įgyvendinimą, ypač kiek tai susiję 
su darbo rinka, atsisakant jos reguliavimo 
mažinimo požiūrio, apsaugant esamas 
darbo vietas ir kuriant naujas, taip pat 
labai kokybiškas darbo vietas, sprendžiant 
nedarbo ir dirbančiųjų skurdo, taip pat 
mažų garantijų darbo problemas ir 
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panaikinant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 14
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą; 
pabrėžia, kad norint užtikrinti integracinį 
augimą reikia daug investuoti į žaliąsias 
darbo vietas, infrastruktūrą, švietimą ir 
mokymą, sveikatos priežiūrą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; apskritai, jei didėja 
našumas, tai turi padidėti ir darbo 
užmokestis;

Or. en

Pakeitimas 15
Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šios problemos daro 
skirtingą poveikį žmonėms ir gali sukelti 
neigiamą perskirstymo poveikį; todėl 
mano, kad itin svarbu teisiškai 
privalomomis priemonėmis užtikrinti 
Europos socialinių teisių ramstyje 
numatytų principų įgyvendinimą ir taip 
garantuoti, kad įgyvendinant naująjį 
Europos ekonomikos augimo modelį 
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nuošalyje nebūtų palikti tie, kurie negali 
visapusiškai pasinaudoti jo teikiamomis 
galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį, tačiau taip pat 
sudaryti teigiamų galimybių, pvz., kurti 
naujas darbo vietas; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą, 
visų pirma siekiant atgaivinti darbo 
orumo principą, garantuoti lyčių lygybę ir 
sumažinti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti Europos socialinių teisių 
ramstyje numatytų principų įgyvendinimą;

2. pabrėžia, kad šių problemų 
sprendimas gali turėti neigiamą 
pasiskirstymo poveikį; todėl mano, kad itin 
svarbu užtikrinti socialinių ir Europos 
socialinių teisių ramstyje numatytų 
principų įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 18
Clotilde Armand

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad darbo jėgos judumas 
yra viena iš pagrindinių ekonomikos 
augimo varomųjų jėgų, tačiau pažymi, 
kad dėl ekonomiškai aktyvių gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tam tikruose ES 
pakraščiuose esančiuose regionuose kyla 
makroekonominio disbalanso rizika; 
primena, kad tokį sumažėjimą didžia 
dalimi lėmė masinė emigracija, ir įspėja, 
kad ši tendencija kelia ilgalaikę grėsmę 
šių regionų ekonomikai, jų viešiesiems 
finansams ir visai ES; primena, kad ES 
sanglaudos fondų tikslas – skatinti ES 
ekonomikos konvergenciją, atgaivinti 
skurdžiausius Sąjungos regionus ir taip 
sulėtinti masinę emigraciją; todėl 
apgailestauja dėl Komisijos pasiūlymo 
sumažinti kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje sanglaudai skiriamą sumą;

Or. en

Pakeitimas 19
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad į skubiai spręstiną 
klimato kaitos problemą turi būti 
reaguojama kiekvienoje valstybėje narėje; 
Europos žaliasis kursas gali suburti visus 
suinteresuotuosius subjektus sprendžiant 
klausimą, kuris yra susijęs ir su dideliu 
iššūkiu, ir su galimybe atgaivinti 
ekonomiką; todėl ragina įgyvendinant 
Europos semestrą parengti suderintą 
strategiją;
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Or. en

Pakeitimas 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad svarbu greitai priimti 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonę ir Europos nedarbo draudimo 
išmokų perdraudimo sistemą, siekiant 
apsaugoti piliečius, sumažinti spaudimą 
viešiesiems finansams asimetrinių 
sukrėtimų atveju, taigi ir naikinti socialinį 
ir ekonominį disbalansą;

Or. en

Pakeitimas 21
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. apgailestauja dėl to, kad 
įgyvendinant Europos semestrą patariama 
atsisakyti nacionalinių pensijų sistemų;

Or. fr

Pakeitimas 22
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 3. atkreipia dėmesį į Europos 



AM\1197503LT.docx 13/35 PE646.935v01-00

LT

politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

semestro, kaip politikos koordinavimo 
priemonės, funkciją; palankiai vertina tai, 
kad šalims skirtose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir JT 
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 
m. nurodytų 17 darnaus vystymosi tikslų 
(DVT) įgyvendinimui; pabrėžia, kad pagal 
DVT raginama imtis veiksmų, siekiant 
skatinti gerovę ir siekti sąžiningo bei 
integracinio ekonomikos augimo, sykiu 
apsaugant planetą, panaikinant skurdą ir 
patenkinant įvairius pagrindinius 
socialinius poreikius, pvz., susijusius su 
švietimu, sveikatos priežiūra, vaikų 
priežiūra, socialine apsauga ir darbo 
galimybėmis;

Or. en

Pakeitimas 23
Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo ir nuoseklumo 
užtikrinimo priemonės, svarbą; palankiai 
vertina tai, kad šalims skirtose ataskaitose 
daugiau dėmesio skiriama aplinkos 
tvarumui ir darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimui; ragina, kad įgyvendinat 
semestrą aktyviau būtų siekiama užtikrinti 
ES įsipareigojimų pagal Paryžiaus 
susitarimą apriboti visuotinį atšilimą iki 
1,5 laipsnių vykdymą, ir, visų pirma, 
prašo stiprinti sąsajas su nacionaliniais 
energetikos ir klimato srities veiksmų 
planais, taip pat rengiant konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas;

Or. en
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Pakeitimas 24
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; mano, kad labai svarbu 
išlaikyti pradinį Europos semestro tikslą ir 
funkciją, nes jis buvo sukurtas siekiant 
nustatyti ekonominės politikos 
koordinavimo visoje Europos Sąjungoje 
sistemą, o deramas tvaraus augimo 
skatinimas – tai atsakingos fiskalinės 
politikos, struktūrinių reformų ir 
investicijų skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; pritaria tam, kad 
įgyvendinant Europos semestrą reikėtų 
užtikrinti tvirtesnę sanglaudos politikos ir 
konkrečioms šalims skirtų Komisijos 
rengiamų rekomendacijų sąsają; palankiai 
vertina tai, kad šalims skirtose ataskaitose 
daugiau dėmesio skiriama aplinkos 
tvarumui ir darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
makroekonominės politikos koordinavimo 
užtikrinimo priemonės, svarbą daugiau 
dėmesio skiriant ne makroekonominiam 
stabilumui, o darniam vystymuisi; 
palankiai vertina tai, kad šalims skirtose 
ataskaitose daugiau dėmesio skiriama 
aplinkos tvarumui ir darnaus vystymosi 
tikslų įgyvendinimui;

Or. en

Pakeitimas 27
Alfred Sant

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalių teikiamose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui;

3. pabrėžia Europos semestro, kaip 
politikos koordinavimo užtikrinimo 
priemonės, svarbą; palankiai vertina tai, 
kad šalims skirtose ataskaitose daugiau 
dėmesio skiriama aplinkos tvarumui ir 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui; 
primygtinai pabrėžia, kad būtina dėti 
daugiau pastangų norint apsaugoti ir 
atnaujinti Europos socialinį modelį;

Or. en

Pakeitimas 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad Europos semestras 
turi nuosekliai prisidėti prie socialinės, 
ekonominės, teritorinės, augimo ir 
investicijų srities nelygybės ir skirtumų 
tarp valstybių narių ir regionų 
panaikinimo; pabrėžia, kad reikia dėti 
daugiau pastangų siekiant remti valstybes 
nares ir regionus, kuriuose matomas 
lėtesnis augimas, didesnė nelygybė ir 
aukštesnis nedarbo lygis, visų pirma 
kalbant apie jaunimą;

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. palankiai vertina naujosios 
Komisijos įsipareigojimą persvarstyti 
dabartines Stabilumo ir augimo pakto 
taisykles, kurios ekonomikos sąstingio ir 
nepakankamų investicijų laikotarpiu jau 
nėra tinkamos; todėl mano, kad norint 
skatinti ekonomikos augimą ir aplinkos 
bei socialines viešąsias investicijas, 
pasirengti ekstremalioms klimato 
situacijoms ir jų socialinėms pasekmėms, 
papildomas lankstumas yra būtinas;

Or. en

Pakeitimas 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, pavyzdžiui, svarbų 
Sanglaudos fondų vaidmenį valstybėse 
narėse įgyvendinant darnaus vystymosi 
tikslus, taip pat Europos socialinių teisių 
ramstį;

Or. en

Pakeitimas 31
Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. be to, ragina Komisiją nustatyti 
subalansuoto biudžeto taisyklę viešosioms 
investicijoms, visų pirma aplinkos ir 
socialinėms investicijoms, nes tai sudarys 
galimybes investuoti ne pagal Stabilumo 
ir augimo pakte nustatytas skolos ir 
deficito taisykles; pabrėžia, kad ryšium su 
tuo valstybių narių BNP pagrįsti įnašai į 
ES biudžetą arba valstybių narių dalis 
bendrai finansuojant ES programas 
galėtų būti traktuojami kaip investicinis 
biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 32
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad reikia persvarstyti 
Stabilumo ir augimo paktą, atsižvelgiant į 
Europos fiskalinės valdybos 
rekomendacijas, siekiant sumažinti 
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klimato kaitos ir susilpnėjusio augimo 
keliamą riziką, taip pat panaikinti 
procikliškus ES fiskalinių taisyklių 
elementus, pritraukti tvarias investicijas ir 
pasiekti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena, kaip dar vieną pavyzdį, 
kad investicijos į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą, taip pat į jaunimo 
įgūdžių ugdymą daro didžiulį poveikį 
našumui valstybėse narėse, ir atkreipia 
dėmesį į paradoksą – nepaisant minėto 
fakto kai kurios valstybės narės 
pastaraisiais metais ir kitu laikotarpiu ir 
toliau nori šioje srityje laikytis mažo 
užmojo ES politikos;

Or. en

Pakeitimas 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad 
pateiktose bendrosios rinkos veikimo 
ataskaitose paneigiamas mitu apie 
vadinamąsias grynųjų įnašų mokėtojas ir 
grynųjų išmokų gavėjas pagrįstas požiūris 
ir pateikiami skaičiai, iliustruojantys 
prieigos prie bendrosios rinkos naudą 
valstybėms narėms;

Išbraukta.
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Or. fr

Pakeitimas 35
Clotilde Armand

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad pateiktose 
bendrosios rinkos veikimo ataskaitose 
paneigiamas mitu apie vadinamąsias 
grynųjų įnašų mokėtojas ir grynųjų išmokų 
gavėjas pagrįstas požiūris ir pateikiami 
skaičiai, iliustruojantys prieigos prie 
bendrosios rinkos naudą valstybėms 
narėms;

4. palankiai vertina tai, kad pateiktose 
bendrosios rinkos veikimo ataskaitose 
paneigiamas mitu apie vadinamąsias 
grynųjų įnašų mokėtojas ir grynųjų išmokų 
gavėjas pagrįstas požiūris ir pateikiami 
skaičiai, iliustruojantys prieigos prie 
bendrosios rinkos naudą visoms 
valstybėms narėms; pažymi, kad pagal 
vadinamųjų grynųjų įnašų mokėtojų ir 
grynųjų išmokų gavėjų koncepciją taip 
pat neatsižvelgiama į bendrą ekonominę 
padėtį, t. y. į kapitalo srautus tarp ES 
šalių arba išteklių perkėlimą – aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų persikėlimą iš 
pakraščio į centrą;

Or. en

Pakeitimas 36
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad 
pateiktose bendrosios rinkos veikimo 
ataskaitose paneigiamas mitu apie 
vadinamąsias grynųjų įnašų mokėtojas ir 
grynųjų išmokų gavėjas pagrįstas požiūris 
ir pateikiami skaičiai, iliustruojantys 
prieigos prie bendrosios rinkos naudą 
valstybėms narėms;

4. pažymi, kad pateiktose bendrosios 
rinkos veikimo ataskaitose paneigiamas 
mitu apie vadinamąsias grynųjų įnašų 
mokėtojas ir grynųjų išmokų gavėjas 
pagrįstas požiūris ir pateikiami skaičiai, 
iliustruojantys prieigos prie bendrosios 
rinkos naudą valstybėms narėms; mano, 
kad ES nuosavų išteklių reforma ir 
didinimas taip pat padės siekti šio tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. palankiai vertina tai, kad pateiktose 
bendrosios rinkos veikimo ataskaitose 
paneigiamas mitu apie vadinamąsias 
grynųjų įnašų mokėtojas ir grynųjų išmokų 
gavėjas pagrįstas požiūris ir pateikiami 
skaičiai, iliustruojantys prieigos prie 
bendrosios rinkos naudą valstybėms 
narėms;

4. palankiai vertina tai, kad pateiktose 
bendrosios rinkos veikimo ataskaitose 
paneigiamas mitu apie vadinamąsias 
grynųjų įnašų mokėtojas ir grynųjų išmokų 
gavėjas pagrįstas požiūris ir pateikiami 
skaičiai, iliustruojantys prieigos prie 
bendrosios rinkos naudą valstybėms 
narėms ir mūsų ekonominį solidarumą;

Or. en

Pakeitimas 38
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į derybų dėl kitos 
DFP, siekiant nustatyti ateinančių metų 
biudžeto sistemą, svarbą, nes tai yra 
pagrindinė ne tik ES finansavimo ir 
būsimos politikos, bet ir, visų pirma, 
bendro Europos semestro nuoseklumo 
užtikrinimo priemonė; bet koks delsimas 
pakenks Europos semestro taikymo 
sričiai; todėl ragina Tarybą daryti 
pažangą derybose dėl DFP;

Or. en

Pakeitimas 39
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Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad kova su mokesčių 
slėpimu ir vengimu gali būti veiksmingai 
vykdoma tik bendromis Europos lygmens 
pastangomis;

Or. en

Pakeitimas 40
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo 
ES biudžeto svarbą siekiant spręsti 
bendras problemas ir atsižvelgti į piliečių 
lūkesčius; primena Parlamento poziciją, 
kurioje jis reikalauja užtikrinti tvirtą ir 
patikimą ES biudžetą ir susitarti dėl ES 
nuosavų išteklių sistemos reformos, kad 
Parlamentas jam pritartų; reikalauja, kad 
Komisija taikytų skaidresnę, griežtesnę ir 
išsamesnę klimato ir biologinės įvairovės 
nuostatų integravimo metodiką ir kad į šį 
procesą ji įtrauktų ir Parlamentą;

5. reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

Or. fr

Pakeitimas 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia tinkamai ir pakankamai 
finansuojamo ES biudžeto svarbą siekiant 
spręsti bendras problemas ir atsižvelgti į 
piliečių lūkesčius; primena Parlamento 
poziciją, kurioje jis reikalauja užtikrinti 
tvirtą ir patikimą ES biudžetą ir susitarti 
dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos, 
kad Parlamentas suteiktų pritarimą; 
pakartoja, kad Parlamentas tvirtai laikosi 
savo pozicijos nepritarti jokiam 
sanglaudos politikos lėšų mažinimui, ir 
pabrėžia, kad reikia padidinti sanglaudos 
politikos biudžetą, kad būtų išlaikyta ir 
dar labiau padidinta jos europinė 
pridėtinė vertė ir taip prisidėta prie 
ekonomikos augimo, socialinės ir 
teritorinės įtraukties, inovacijų ir aplinkos 
apsaugos; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

Or. en

Pakeitimas 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas 
suteiktų pritarimą; reikalauja, kad 
Komisija taikytų skaidresnę, griežtesnę ir 
išsamesnę klimato ir biologinės įvairovės 
nuostatų integravimo metodiką, įskaitant 
atnaujintus veiklos rezultatų rodiklius, 
skirtus klimato ir biologinės įvairovės 
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požiūriu svarbioms išlaidoms nustatyti ir 
stebėti, žalingoms priemonėms skiriamos 
finansinės paramos prevenciją ir klimato 
aspekto integravimo, vykdomo siekiant 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti 
prie jos, vidutinės trukmės ir ilgalaikio 
poveikio stebėseną, taip pat reikalauja, 
kad į šį procesą ji įtrauktų ir Parlamentą; 
primena, kad būsimas ES biudžetas turėtų 
prisidėti prie to, kad nuolat būtų 
atsižvelgiama į klimato ir biologinės 
įvairovės aspektus (tikslinių išlaidų dalių 
dydis būtų viršijamas), ir tai turėtų būti 
padaryta integruojant klimato ir 
socialinius aspektus į visų pagrindinių 
politikos sričių sprendimų priėmimo 
procesą ir visą politikos ciklą;

Or. en

Pakeitimas 43
Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo 
ES biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia, kad pakankamai 
finansuojamas ES biudžetas ir 
daugiametė finansinė programa yra 
būtini siekiant spręsti bendras problemas ir 
patenkinti piliečių lūkesčius ir labai 
prisideda prie tvaraus augimo ES 
valstybėse narėse; primena Parlamento 
poziciją, kurioje jis reikalauja užtikrinti 
tvirtą ir patikimą ES biudžetą ir susitarti 
dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos, 
kad Parlamentas suteiktų pritarimą; 
reikalauja, kad Komisija patvirtintų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę išlaidų 
stebėjimo ir klimato, biologinės įvairovės 
aspektų integravimo, taip pat apskaitos 
metodiką ir parengtų gaires siekiant 
užtikrinti, kad visos ES išlaidos būtų 
suderinamos su Paryžiaus susitarimu, kad 
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visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio; 
ragina Europos Komisiją kuo greičiau ir 
ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos mėn. 
pateikti išsamų pasiūlymą dėl 
daugiametės finansinės programos ir 
ragina įtraukti Parlamentą į sprendimų 
priėmimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius, 
kai sykiu užtikrinamas politikos 
suderinamumas; primena Parlamento 
poziciją, kurioje jis reikalauja užtikrinti 
tvirtą ir patikimą ES biudžetą, skirtą 
tradicinėms politikos priemonėms ir 
naujiems iššūkiams, ir susitarti dėl ES 
nuosavų išteklių sistemos reformos, kad 
Parlamentas suteiktų pritarimą; primena, 
kad, siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus 
pagal Paryžiaus klimato susitarimą, ES 
įnašas siekiant klimato tikslo turėtų būti 
30 proc. išlaidų 2021–2027 m. DFP 
laikotarpiu; primena, kad į DFP visų 
pirma turi būti įtrauktas Teisingos 
pertvarkos fondas ir Jaunimo garantijų 
iniciatyva ir turi būti numatyta Europos 
žaliajam kursui skirta dalis; reikalauja, 
kad Komisija taikytų skaidresnę, griežtesnę 
ir išsamesnę klimato ir biologinės įvairovės 
nuostatų integravimo metodiką ir kad į šį 
procesą ji įtrauktų ir Parlamentą;

Or. en
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Pakeitimas 45
Lefteris Christoforou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
vystymo ir socialinių reikmių biudžetą ir 
susitarti dėl ES nuosavų išteklių sistemos 
reformos, kad Parlamentas suteiktų 
pritarimą; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

Or. el

Pakeitimas 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas jam 
pritartų; reikalauja, kad Komisija taikytų 
skaidresnę, griežtesnę ir išsamesnę klimato 
ir biologinės įvairovės nuostatų 
integravimo metodiką ir kad į šį procesą ji 
įtrauktų ir Parlamentą;

5. pabrėžia tinkamai finansuojamo ES 
biudžeto svarbą siekiant spręsti bendras 
problemas ir atsižvelgti į piliečių lūkesčius; 
primena Parlamento poziciją, kurioje jis 
reikalauja užtikrinti tvirtą ir patikimą ES 
biudžetą ir susitarti dėl ES nuosavų išteklių 
sistemos reformos, kad Parlamentas 
suteiktų pritarimą; reikalauja, kad 
Komisija taikytų sąžiningesnę, skaidresnę, 
griežtesnę ir išsamesnę klimato ir 
biologinės įvairovės nuostatų integravimo 
metodiką ir kad į šį procesą ji įtrauktų ir 
Parlamentą;

Or. en
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Pakeitimas 47
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į esminį 
sanglaudos politikos, kaip pagrindinės 
Europos viešųjų investicijų politikos, 
vaidmenį, todėl pabrėžia, kad reikia 
padidinti 2021–2027 m. sanglaudos 
politikos biudžetą ir taip išlaikyti jos 
Europos pridėtinę vertę bei prisidėti prie 
tvaraus ekonomikos augimo ir ekologiškų 
darbo vietų kūrimo, socialinės įtraukties, 
inovacijų ir aplinkos apsaugos, įskaitant 
Paryžiaus susitarimo klimato tikslų siekį; 
be to, sanglaudos politika atliks svarbų 
vaidmenį užtikrinant socialiai sąžiningą ir 
teisingą Europos ekonomikos pertvarką;

Or. en

Pakeitimas 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad pereinant prie šio naujo 
augimo modelio reikia daug investicijų ir 
kad kai kurios kitoje 2021–2027 m. DFP 
numatytos priemonės gali atlikti svarbų 
vaidmenį remiant perėjimą prie žaliosios 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus;

Or. fr

Pakeitimas 50
Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. pabrėžia, kad valstybės narės ir 
regionai perėjimą prie žaliosios 
ekonomikos pradeda turėdami skirtingus 
išeities taškus ir kad dėl to kai kurie iš jų 
susidurs su daug didesne ekonomine ir 
socialine rizika; pabrėžia, kad Teisingos 
pertvarkos mechanizmas turi visiems 
užtikrinti tinkamą, įtraukią ir teisingą 
pertvarką; atsižvelgdamas į tai 
apgailestauja, kad dabartinis finansinis 
pasiūlymas, skirtas Teisingos pertvarkos 
fondui, greičiausiai pasirodys 
nepakankamas tam, kad būtų galima 
pasiekti minėtą tikslą;

Or. en

Pakeitimas 51
Erik Bergkvist

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką; pažymi, kad Europos 
semestras turi nuosekliai prisidėti prie 
socialinės, ekonominės ir teritorinės 
nelygybės ir skirtumų tarp ES regionų 
panaikinimo, todėl būtina parengti naujus 
ir į socialinius aspektus orientuotus 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus, ir mano, kad 
nedera pamiršti įdėtų pastangų; mano, 
kad Teisingos pertvarkos mechanizmas 
turėtų užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką visiems, kuriems poveikį 
daro perėjimas prie neutralaus anglies 
dioksido poveikio ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 53
Nicolae Ştefănuță

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką; todėl svarbu sukurti 
tvirtą priemonę, kuri galėtų teikti būtiną 
techninę pagalbą mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Or. en

Pakeitimas 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
užtikrinti tinkamą, įtraukią ir teisingą 
pertvarką visiems, ypač valstybėms 
narėms, kurių BNP vienam gyventojui yra 
mažesnės;

Or. en

Pakeitimas 55
Alfred Sant

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems užtikrinti tinkamą, įtraukią ir 
teisingą pertvarką;

6. supranta, kad valstybės narės ir 
regionai pertvarką pradeda turėdami 
skirtingus išeities taškus; mano, kad 
Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų 
visiems ir visų pirma saloms užtikrinti 
tinkamą, įtraukią ir teisingą pertvarką;
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Or. en

Pakeitimas 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. palankiai vertina Komisijos 
iniciatyvą pateikti Tvarios Europos 
investicijų planą, kuris iš tiesų paskatintų 
būtinas investicijas, kad būtų įgyvendintas 
Europos žaliasis kursas;

Or. en

Pakeitimas 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad svarbu baigti kurti 
ekonominę ir pinigų sąjungą, turinčią 
centrinį fiskalinį pajėgumą, kad būtų 
galima atremti nenumatytus 
makroekonominius sukrėtimus ir 
naudotis tokiomis priemonėmis kaip 
Europos nedarbo draudimo išmokų 
perdraudimo sistema ir Europos 
investicijų stabilizavimo priemonė; 
atkreipia dėmesį į pasiūlymus sukurti 
euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę ir Reformų rėmimo programą; 
mano, kad valdymo struktūrai turėtų būti 
taikoma demokratinė kontrolė, ir 
baiminasi, kad, jei ši biudžeto priemonė 
yra per maža, kyla pavojus, kad ji nebus 
svarbi makroekonominiu požiūriu;



AM\1197503LT.docx 31/35 PE646.935v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti 
ES ir jos valstybių narių biudžeto 
išteklius, svarbu kovoti su mokesčių 
slėpimu, mokesčių vengimu ir agresyviu 
mokesčių planavimu; primena, kad 
investavimas į šią kovą yra daug 
lengvesnis ir sistemingesnis nacionalinių 
biudžetų finansinio pajėgumo grąžinimo 
būdas, lyginant su lėšų sutaupymu ES 
biudžeto sąskaita; mano, kad 
skaitmeninės technologijos turės įtakos 
tam, kaip ekonomikoje kuriama pridėtinė 
vertė, ir kad Europos mokesčių sistema 
turėtų būti reformuota, kad būtų galima 
įveikti su šia pertvarka susijusius 
iššūkius;

Or. en

Pakeitimas 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. mano, kad Stabilumo ir augimo 
pakto lankstumą reikėtų dar toliau 
peržiūrėti siekiant atsižvelgti į valstybių 
narių pastangas viešosiomis investicijomis 
remti sąžiningą ir įtraukų perėjimą prie 
konkurencingos žalios ir skaitmeninės 
ekonomikos; pakartoja, kad kaip indėlis į 
investicijų ir anticiklinį biudžetą, 
suderintą su darnaus vystymosi tikslais, 
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valstybių narių įnašai į ES biudžetą ir 
(arba) nacionalinis bendras ES programų 
finansavimas neturėtų būti įtraukiami į 
nacionalinio deficito skaičiavimus;

Or. en

Pakeitimas 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. pabrėžia, kad bet kokia mokesčių 
reforma, kuria siekiama žalinti 
nacionalinius biudžetus, turi būti 
parengta taip, kad nebūtų didinama 
mokesčių mokėtojų fiskalinė našta;

Or. en

Pakeitimas 61
Damian Boeselager
Verts/ALE frakcijos vardu
Rasmus Andresen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę.

7. atkreipia dėmesį į demokratinės 
atskaitomybės trūkumą nustatant Europos 
semestro prioritetus; primygtinai ragina 
Komisiją siekti, kad Europos Parlamentas 
atliktų svarbesnį vaidmenį valdant 
Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
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GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę.

7. primygtinai ragina Komisiją toliau 
didinti Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę.

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę, o valstybes nares ragina 
įtraukti nacionalinius parlamentus, 
socialinius partnerius ir atitinkamus 
suinteresuotuosius subjektus, kad jie 
galėtų glaudžiau bendradarbiauti su 
Europos Parlamentu įgyvendinant 
Europos semestrą makroekonominės 
politikos koordinavimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę.

7. ragina Komisiją toliau didinti 
Europos semestro demokratinę 
atskaitomybę, visų pirma stiprinant 
nacionalinių parlamentų vaidmenį jų 
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vyriausybių atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 65
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. nepritaria Europos Komisijos 
išdėstytoms rekomendacijoms, susijusioms 
su makroekonominio disbalanso 
naikinimu; pažymi, kad silpnas augimas, 
didelė infliacija, stiprėjantis skurdas ir 
socialinė nelygybė – tai struktūrinių 
reformų, kurias pradėjo nacionalinės 
vyriausybės spaudžiant Europos 
Komisijai, pasekmės; 

Or. fr

Pakeitimas 66
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad siekdama tvaraus 
augimo ES turi pereiti nuo gana 
eksperimentinės, precedento neturinčios 
ir netvarios pinigų politikos prie 
tradicinių, įrodymais pagrįstų ir augimui 
palankių investicijų, išsamaus ir 
neselektyvaus Stabilumo ir augimo pakto 
įgyvendinimo ir struktūrinių reformų;

Or. en

Pakeitimas 67
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Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad valstybėse narėse 
būtinos struktūrinės reformos, kad būtų 
sudarytos sąlygos tvariam augimui;

Or. en

Pakeitimas 68
Bogdan Rzońca

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. mano, kad beveik nulinės 
palūkanų normos labai iškraipo kapitalo 
paskirstymą tarp laikotarpių; kadangi 
beveik horizontali pajamingumo kreivė 
labai kenkia tradiciniam bankų 
skolinimosi ir skolinimo verslo modeliui ir 
skatina juos imtis rizikingesnės verslo 
veiklos;

Or. en


