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Pakeitimas 1
Rasmus AndresenVerts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse; ragina Komisiją ir 
valstybes nares išlaikyti aukštą 
įsipareigojimų lygį pagal naują 
Bendrosios rinkos programą, įskaitant 
buvusius programos COSME veiksmus, 
atsižvelgiant į ekonomikos gaivinimo 
planą ir siekiant remti įmones, ypač MVĮ, 
vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 
ir visapusiškai tuo pasinaudoti;

Or. en

Pakeitimas 2
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse; mano, kad ši programa 
turėtų padėti gerinti vidaus rinkos veikimą 
ir MVĮ konkurencingumą palengvinant 
kliūčių prevenciją ir šalinimą bei gerinant 
vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimą ir 
vykdymą;

Or. en

Pakeitimas 3
Dita Charanzová
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse, ir pabrėžia, kad svarbu 
patvirtinti pakankamą šios programos 
finansavimą, kaip savo 2018 m. 
preliminariame pranešime prašė 
Parlamentas;

Or. en

Pakeitimas 4
Leszek Miller, Maria Grapini, Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija 
pasiūlė naują specialią programą, skirtą 
veiksmingam bendrosios rinkos veikimui 
remti, kuri apima šešias ankstesnes 
programas ir daugybę priemonių įvairiose 
politikos srityse; pritaria Komisijai, kad 
bendroji rinka yra geriausia Sąjungos 
priemonė siekiant skatinti ekonomikos 
augimą globalizuotoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 5
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad tolesnė bendrosios 
skaitmeninės rinkos plėtra turėtų išlikti ir 
2021 m. biudžeto prioritetu; pabrėžia, kad 
Skaitmeninės Europos programa šioje 
srityje gali atlikti svarbų vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 6
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka; 
mano, kad pagal pirmąją išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų turėtų pakakti, jog 
būtų sukurtas tvirtas inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės 
transformacijos finansavimo centras, 
padėsiantis užtikrinti stipresnę ir atsparesnę 
bendrąją rinką;

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka, 
užtikrinant jų teisių gynimą, tačiau 
remiant ir įmones, ypač MVĮ, vykdant jų 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką bei 
plėtojant ekologiškai naujoviškas prekes 
ir paslaugas; mano, kad pagal pirmąją 
išlaidų kategoriją numatyti asignavimai 
turėtų būti padidinti, kad ji būtų tvirtas 
tvarumo, inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės 
transformacijos finansavimo centras, 
padėsiantis užtikrinti stipresnę ir atsparesnę 
bendrąją rinką, ir pagrindinis elementas 
siekiant žiedinės, neutralų anglies 
dioksido poveikį turinčios, efektyviai 
išteklius ir energiją naudojančios 
ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 7
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka; 
mano, kad pagal pirmąją išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų turėtų pakakti, jog 
būtų sukurtas tvirtas inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės 
transformacijos finansavimo centras, 
padėsiantis užtikrinti stipresnę ir 
atsparesnę bendrąją rinką;

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka, 
pasitikėtų savo asmenine finansine 
ateitimi ir tikėtų, kad įmonės pristatys jų 
pirkinius; mano, kad pagal pirmąją išlaidų 
kategoriją numatytų asignavimų turėtų 
pakakti, kad ji būtų tvirtas inovacijų, 
strateginės infrastruktūros ir skaitmeninės 
transformacijos, taip pat bendrosios rinkos 
stiprinimo siekiant, kad ji būtų tvirtesnė ir 
atsparesnė, finansavimo centras; pabrėžia, 
kad ypač reikia sukurti Bendrosios rinkos 
programos ir priemonės „Next 
Generation EU“ ekonomikos gaivinimo 
fondo sąveiką, kad būtų sutelktos būtinos 
investicijos;

Or. en

Pakeitimas 8
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad vartotojai vėl pasitikėtų bendrąja rinka; 
mano, kad pagal pirmąją išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų turėtų pakakti, jog 
būtų sukurtas tvirtas inovacijų, strateginės 
infrastruktūros ir skaitmeninės 
transformacijos finansavimo centras, 
padėsiantis užtikrinti stipresnę ir atsparesnę 
bendrąją rinką;

3. pažymi, kad COVID-19 krizė 
padarė labai didelį poveikį beveik visiems 
Europos ekonomikos sektoriams, ir, norint 
sėkmingai atgaivinti ekonomiką, reikia, 
kad valstybės narės laikytųsi vidaus rinkos 
taisyklių, o vartotojai vėl pasitikėtų 
bendrąja rinka; mano, kad pagal pirmąją 
išlaidų kategoriją numatytų asignavimų 
turėtų pakakti, kad būtų sukurtas tvirtas 
inovacijų, strateginės infrastruktūros ir 
skaitmeninės transformacijos finansavimo 
centras, padėsiantis užtikrinti stipresnę ir 
tarpvalstybiniu lygiu atsparesnę bendrąją 
rinką;
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Or. en

Pakeitimas 9
Arba Kokalari

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad reikia užtikrinti ir 
sustiprinti Bendrosios rinkos programą, 
nes ji yra esminė priemonė siekiant 
sukurti stipresnę vidaus rinką ir 
palengvinti ekonomikos atsigavimą po 
COVID-19 krizės; taip pat pabrėžia, kad 
svarbu didinti įmonių, pirmiausia MVĮ, 
konkurencingumą ir remti jų galimybes 
patekti į rinkas;

Or. en

Pakeitimas 10
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. pažymi, kad COVID-19 krizė 
parodė, jog Sąjungos bendroji rinka yra 
priklausoma nuo pasaulinių tiekimo 
grandinių ir gamintojų, taip pat kad kyla 
pavojus, jog produktai bus nepakankamai 
saugūs, o standartai bus suklastoti arba 
netinkamai patikrinti; todėl pabrėžia, 
kokia svarbi tvirta vartotojų politika, pagal 
kurią vartotojams užtikrinama apsauga ir 
nuspėjamumas internete ir realiame 
gyvenime, o įmonėms suteikiama 
pasitikėjimo teikti savo prekes ir paslaugas 
visoje vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 11
Eugen Jurzyca
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kaip svarbu toliau stiprinti 
bendrąją rinką, mažinti biurokratines 
kliūtis, trukdančias laisvam paslaugų 
judėjimui, ir plėtoti bendrąją skaitmeninę 
rinką, ir pabrėžia, kokia svarbi tinkama 
vartotojų politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje; tačiau 
vartotojų politika turi būti suderinta su 
kitais ES tikslais;

Or. en

Pakeitimas 12
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, ginami jų 
interesai ir teisės, užtikrinama sauga ir 
informacija, įmonėms suteikiama daugiau 
pasitikėjimo teikti savo prekes ir paslaugas 
visoje vidaus rinkoje ir užtikrinama rinkos 
priežiūra bei Sąjungos teisės aktų 
laikymasis teikiant atitinkamą 
finansavimą pagal Bendrosios rinkos 
programą;

Or. en
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Pakeitimas 13
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kaip svarbu užtikrinti nuolatinį 
laisvą būtiniausių prekių ir paslaugų 
judėjimą vidaus rinkoje, kokia svarbi 
tvirta vartotojų politika, pagal kurią 
vartotojams užtikrinama apsauga ir 
nuspėjamumas internete ir realiame 
gyvenime, ir koks svarbus paspartintas 
valstybių narių veiksmų koordinavimas 
siekiant nustatyti tikslingesnius 
tarpvalstybinio regioninio lygmens 
apribojimus pavojingose vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 14
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje;

4. atsižvelgdamas į COVID-19 krizę 
pabrėžia, kokia svarbi tvirta vartotojų 
politika, pagal kurią vartotojams 
užtikrinama apsauga ir nuspėjamumas 
internete ir realiame gyvenime, o įmonėms 
suteikiama pasitikėjimo teikti savo prekes 
ir paslaugas visoje vidaus rinkoje; todėl 
pabrėžia, kad reikia spręsti didėjančio 
Sąjungos saugos standartų nesilaikymo 
elektroninėse prekyvietėse problemą;

Or. en

Pakeitimas 15
Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu
Brando Benifei, Leszek Miller, Adam Bielan, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Kateřina 
Konečná, Anne-Sophie Pelletier, Leszek Miller
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad 2021 m. bus pirmieji 
Bendrosios rinkos programos taikymo 
metai; pakartoja savo ankstesnius 
raginimus šiuo klausimu, visų pirma iš 
esmės padidinti MVĮ tikslui skirtas lėšas 
ir numatyti atskirą ir sustiprintą biudžeto 
eilutę, skirtą rinkos priežiūrai; mano, kad 
dėl COVID-19 krizės šie reikalavimai tik 
tapo skubesni ir aktualesni;

Or. en

Pakeitimas 16
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina reformuotą 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimą siekiant plėtoti visos 
Europos infrastruktūrą, kuri yra tinkamo 
bendrosios rinkos veikimo pagrindas;

5. pažymi, kad tarpvalstybinė 
infrastruktūra yra bendrosios rinkos 
pagrindas, kuriuo sudaromos sąlygos 
prekėms, paslaugoms, įmonėms ir 
piliečiams laisvai judėti iš vienos valstybės 
į kitą; todėl palankiai vertina reformuotos 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) finansavimą siekiant investuoti ir 
toliau plėtoti visos Europos transporto, 
skaitmeninių ir energetikos tinklų 
infrastruktūrą; palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą sukurti naują Skaitmeninės 
Europos programą, kuria būtų 
formuojama ir remiama Europos 
visuomenės ir ekonomikos skaitmeninė 
transformacija, kuri bus itin svarbi 
plėtojant bendrąją skaitmeninę rinką, 
kartu užtikrinant Europos vartotojų 
saugumą; mano, kad sukūrus bendrąją 
skaitmeninę rinką, kuri yra vienas iš 
pagrindinių Sąjungos prioritetų, turėtų 
būti sudarytos sąlygos darniai 
skaitmeninių ir žaliųjų technologijų 
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pertvarkai Sąjungoje, nepaliekant nė 
vieno nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 17
Adam Bielan

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina skirti papildomų išteklių 
siekiant visapusiškai įgyvendinti 
bendruosius skaitmeninius vartus, kurių 
įgyvendinimas gali vėluoti daugelyje 
valstybių narių; pažymi, kad e. valdžios 
programos, kuriomis siekiama 
modernizuoti viešąjį administravimą ir 
spręsti viešųjų paslaugų skaitmeninimo 
klausimą, suteikia pridėtinės vertės 
visiems bendrosios rinkos dalyviams, ypač 
piliečiams ir įmonėms; primena, kad 
reikia skirti pakankamai lėšų plataus 
užmojo projektams šioje srityje 
įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 18
Anne-Sophie Pelletier, Kateřina Konečná

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad jau 
vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį ir šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto 
eilutę 03 05 01 numatytų asignavimų 
padidinimą;

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto primena, kad jau vėluojama 
įgyvendinti Sąjungos muitinės kodeksą 
pagal nustatytą tvarkaraštį, ir apgailestauja 
dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
stokos valstybėse narėse; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina pagal biudžeto eilutę 
03 05 01 numatytų asignavimų padidinimą 
ir ragina Komisiją skirti papildomų 
išteklių muitinėms siekiant padėti joms 
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susidoroti su būsimais iššūkiais dėl 
„Brexit’o“;

Or. en

Pakeitimas 19
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad jau 
vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį ir šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto 
eilutę 03 05 01 numatytų asignavimų 
padidinimą;

6. pabrėžia, kaip svarbu tinkamai 
finansuoti perėjimą prie visiškai 
automatizuoto muitinės darbo siekiant 
užtikrinti didesnį efektyvumą Sąjungos 
įmonėms ir supaprastintą vartotojų 
apsaugą; remia Komisijos požiūrį, kad 
reikia tobulinti ir stiprinti programą 
„Muitinė“; vis dėlto primena, kad jau 
vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį, ir šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto 
eilutę 03 05 01 numatytų asignavimų 
padidinimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Leszek Miller, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad jau 
vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį ir šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto 
eilutę 03 05 01 numatytų asignavimų 
padidinimą;

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto primena, kad Komisija ir 
valstybės narės jau vėluoja įgyvendinti 
Sąjungos muitinės kodeksą pagal nustatytą 
tvarkaraštį, ir šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina pagal biudžeto eilutę 03 05 01 
numatytų asignavimų padidinimą, nes tai 
galėtų paskatinti sumažinti vėlavimus 
įgyvendinant programą „Muitinė“;
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Or. en

Pakeitimas 21
Andreas Schwab

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti programą „Muitinė“; 
vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad jau 
vėluojama įgyvendinti Sąjungos muitinės 
kodeksą pagal nustatytą tvarkaraštį ir šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina pagal biudžeto 
eilutę 03 05 01 numatytų asignavimų 
padidinimą;

6. remia Komisijos požiūrį, kad reikia 
tobulinti ir stiprinti Muitinio tikrinimo 
įrangos finansavimo priemonę ir 
programą „Muitinė“; vis dėlto atkreipia 
dėmesį į tai, kad jau vėluojama įgyvendinti 
Sąjungos muitinės kodeksą pagal nustatytą 
tvarkaraštį, ir šiuo atžvilgiu palankiai 
vertina pagal biudžeto eilutę 03 05 01 
numatytų asignavimų padidinimą;

Or. en

Pakeitimas 22
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad Europos pridėtinės 
vertės principas turėtų būti visų ES 
finansuojamų investicijų pagrindas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos 
finansavimas turėtų būti susietas ne su 
paprastais atlikto darbo matavimais, bet 
su išmatuojamais rezultatais,, kurie 
sudarytų sąlygas palyginti atskirų 
Sąjungos programų veiksmingumą ir 
nustatyti jo eiliškumą;

Or. en

Pakeitimas 23
Eugen Jurzyca
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pripažįsta, kad viešosios 
investicijos yra ribotos, nes jos vykdomos 
iš ribotų išteklių, kurie daugiausia 
surenkami iš mokesčių mokėtojų; 
pabrėžia, kad prioritetą viešosioms 
investicijoms reikia teikti pagal tai, kiek 
veiksmingai jos gali paskatinti 
ekonomikos augimą;

Or. en

Pakeitimas 24
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. siūlo pradėti taikyti, sistemingai 
stebėti ir reguliariai vertinti ekonominio 
naudingumo principą, siekiant padidinti 
visų Sąjungos išlaidų veiksmingumą, nes 
tai padės užtikrinti didesnį veiksmingumą 
ir didesnę pridėtinę vertę Sąjungos 
vartotojams, kaip ne kartą yra nurodę ir 
Audito Rūmai;

Or. en

Pakeitimas 25
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. pakartoja, kad dėl veiksmingo 
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išlaidų panaudojimo ir tinkamo vertinimo 
gali būti sutaupyta lėšų, kuriomis būtų 
galima finansuoti tolesnę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 26
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina racionalizuoti biudžetą 
visais lygmenimis; atkreipia dėmesį į 
Sąjungos finansavimą gaunančių 
institucijų atskaitomybės ir skaidrumo 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas 27
Eugen Jurzyca

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai 
laikytis Audito Rūmų rekomendacijų, 
siekiant veiksmingesnio biudžeto ir 
didesnio ekonominio naudingumo 
Sąjungos piliečiams; pabrėžia, kad 
biudžetas turėtų būti skaidrus ir 
suprantamas Sąjungos piliečiams ir 
grindžiamas veiklos rezultatais, siekiant 
padidinti viešųjų institucijų 
veiksmingumą ir našumą;

Or. en


