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PRIEDAS 
 

 

BALSAVIMO REZULTATAI 

 

 

 

Santrumpos ir simboliai 

 
+ priimta 

- atmesta 

↓ atkrito 

A atšaukta 

VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė) 

EB (..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė) 

dal. balsavimas dalimis 

atsk. atskiras balsavimas 

pak. pakeitimas 

KP kompromisinis pakeitimas 

AD atitinkama dalis 

NP naikinantis pakeitimas 

= tapatūs pakeitimai 

§ dalis 

str. straipsnis 

konst. konstatuojamoji dalis 

PR pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos 

SB slaptas balsavimas 
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1. Peru prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo 

civilinių aspektų * 

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 641, 3, 17 

 

 

2. Kazachstano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų 

grobimo civilinių aspektų * 

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 642, 4, 17 

 

 

3. Korėjos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų 

grobimo civilinių aspektų * 

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 649, 4, 17 

 

 

4. Pasauliniai tikslai ir ES įsipareigojimai dėl mitybos ir aprūpinimo maistu saugumo 

pasaulyje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1042/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016  (DEVE komitetas) 

1 dalis 2 Verts/ALE  +  

Po 1 dalies 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis 7 GUE/NGL  -  

Po 6 dalies 8 GUE/NGL VB + 374, 284, 15 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2/EB + 334, 233, 102 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 23 dalies 9 GUE/NGL EB + 342, 260, 73 

27 dalis 10 GUE/NGL VB + 358, 287, 27 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

Po 30 dalies 11 GUE/NGL dal.   

1/VB - 204, 434, 25 

2/VB + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL VB + 361, 252, 57 

32 dalis 13 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 33 dalies 14 GUE/NGL  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

1 Verts/ALE EB + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 350, 297, 29 

M konstatuojamoji 

dalis 

4 GUE/NGL VB - 292, 353, 29 

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 357, 300, 17 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) EB + 450, 213, 13 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

 

GUE/NGL: 4, 8, 10, 11 ir 12 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

 

PPE, ECR: V konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

 

GUE/NGL: 

32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir esminį privačiojo sektoriaus vaidmenį gerinant 

apsirūpinimą maistu ir stiprinant tiesiogiai su mityba susijusias intervencines 

priemones,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

13 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad ES biodegalų politika skatina spekuliuoti ariama žeme, 

ypač derlingiausia ir netoli uostų arba kelių esančią žeme;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina ES, laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo, 

pašalinti viešųjų subjektų teikiamas paskatas gaminti biokurą iš žemės ūkio 

kultūrų;“. 

 
17 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prieš antrąjį aukšto lygio susitikimą mitybos 

klausimais, kuri vyks 2016 m. rugpjūčio mėn. Brazilijoje,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2013 m. aukščiausiojo lygio susitikime dėl mitybos 

reikšmės ekonomikos augimui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

11 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares ekonominės partnerystės su besivystančiomis 

šalimis nuostatomis dėl intelektinės nuosavybės teisių ar su tomis šalimis 

sudaromomis prekybos sutartimis neremti sėklų privatizavimo;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su ūkininkais įperkamų, vietos sąlygoms 

pritaikytų ir geresnių kultūrinių augalų rūšių klausimais ir vystyti atsparius ir 

reaguojančius nacionalinius sėklos auginimo pajėgumus, kurie galėtų būti 

savarankiški ir kurių išlikimas nepriklausytų nuo donorų finansavimo;“. 

 
PPE, ECR: 

12 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad apsirūpinimo maistu savarankiškumui nepaprastai svarbu užtikrinti 

tautų teisę į žemę;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad dėl žemės grobimo, atsirandančio dėl didelio masto žemės pirkimo 

besivystančiose šalyse, kyla naujas pavojus aprūpinimui maistu ir mitybai; prašo 

Komisijos imtis konkrečių priemonių, skirtų kovoti su žemės grobimu, ir parengti 

veiksmų planą siekiant užkirsti kelią žemės grobimui ir užtikrinti veiksmingą FAO 

Išteklių valdymo gairių įgyvendinimą;“. 

 
27 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad visos ES politikos priemonės turi atitikti politikos suderinamumo 

vystymosi labui principą; todėl ragina, kad vykdant ES prekybos ir vystymosi 

politiką būtų atsižvelgiama į besivystančių šalių politines ir ekonominės politikos 

galimybes, kad jos galėtų nustatyti reikiamą politiką, kuria būtų skatinamas tvarus 

vystymasis ir jų gyventojų orumas,“. 

2-oji dalis: „be kita ko, apsirūpinimo maistu savarankiškumas;“. 
 

 

5. Europos prokuratūra ir Eurojustas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1054/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1054/2016 

 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

 +  

 

 

 

6. Europos reindustrializacijos politikos poreikis atsižvelgiant į pastarojo meto 

bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-
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1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1051/2016  

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 636, 12, 28 

2/VB + 602, 40, 22 

Po 1 dalies 13 GUE/NGL VB - 314, 315, 44 

Po 2 dalies 14 GUE/NGL VB - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL VB - 295, 348, 29 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 601, 64, 6 

2/VB + 514, 146, 16 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 647, 26, 7 

2/VB + 624, 38, 18 

3/VB + 592, 58, 26 

Po 5 dalies 22 ECR dal.   

1/VB + 594, 62, 25 

2/VB + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 386, 254, 35 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 6 dalies 7 EFDD VB - 183, 339, 156 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 595, 54, 29 

2/VB + 612, 40, 26 

8 dalis 31 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 358, 292, 29 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

Po 9 dalies 23 ECR EB + 403, 220, 58 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 618, 49, 10 

2/VB + 513, 151, 15 

3/VB - 317, 350, 6 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 538, 58, 77 

2/VB + 515, 93, 70 

3/VB + 322, 282, 73 

4/VB + 507, 110, 62 

12 dalis 24 ECR VB - 179, 495, 6 

§ originalus 

tekstas 

VB + 342, 289, 50 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 586, 64, 30 

2/VB + 341, 273, 56 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3/VB - 287, 348, 38 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 581, 59, 32 

2/VB + 358, 300, 21 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 608, 59, 11 

2/VB + 619, 38, 8 

3/VB + 324, 321, 34 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 599, 57, 22 

2/VB + 548, 119, 9 

19 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 594, 68, 9 

20 dalis 8 EFDD VB - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 349, 318, 10 

Po 20 dalies 16 GUE/NGL VB - 279, 378, 22 

21 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 611, 57, 9 

Po 21 dalies 18 GUE/NGL  -  

22 dalis 1 PPE VB - 211, 458, 10 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 491, 164, 19 

2/VB + 332, 314, 24 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 22 dalies 19 GUE/NGL VB - 325, 329, 18 

Po 23 dalies 20 GUE/NGL VB - 304, 370, 3 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 639, 15, 18 

2/VB + 377, 282, 16 

3/VB + 561, 74, 32 

25 dalis 9 EFDD VB + 345, 308, 24 

Po 25 dalies 33 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 316, 344, 12 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 628, 27, 23 

2/VB + 345, 301, 26 

3/VB + 629, 23, 22 

31 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 511, 99, 68 

Po 31 dalies 35 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 329, 318, 32 

Po 32 dalies 36 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

VB - 306, 349, 17 

33 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 549, 117, 10 

Po 33 dalies 17 GUE/NGL  -  

25 ECR dal.   

1/EB + 442, 199, 35 

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 34 dalies 38 S&D, 

Verts/ALE 

VB + 338, 292, 49 

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 387, 283, 7 

Po 2 nurodomosios 

dalies 

2 EFDD VB - 133, 534, 9 

3 EFDD VB - 131, 537, 8 

4 EFDD VB - 135, 529, 10 

Po 3 nurodomosios 

dalies 

21 ECR EB + 336, 313, 27 

Po 7 nurodomosios 

dalies 

10 GUE/NGL  -  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 560, 65, 52 

2/VB + 327, 254, 91 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

11 GUE/NGL  -  

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 662, 14, 3 

2/VB + 618, 15, 20 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 543, 128, 7 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 615, 51, 11 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 400, 201, 79 

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 641, 6, 27 

2/VB + 477, 165, 32 

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 632, 26, 6 

2/VB + 630, 30, 16 

3/VB + 643, 7, 19 

Po R 

konstatuojamosios 

dalies 

5 EFDD VB + 337, 305, 31 

Po S 

konstatuojamosios 

dalies 

12 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 472, 103, 99 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

 

GUE/NGL: 13, 14, 15, 16, 19, 20 pakeitimai ir 3 dalis. 

ECR: 24 pakeitimas, I konstatuojamoji dalis, 15 dalies 2-oji dalis, 22 dalies 2-oji dalis ir 

galutinis balsavimas. 

EFDD: 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 pakeitimai. 

S&D: 22, 26–38 pakeitimai, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 31, 

33 dalys ir C, J, L, M, N, P, Q konstatuojamosios dalys. 

Verts/ALE: 1, 26–38 pakeitimai, 27 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

 

ECR: 11, 31, 33 dalys ir N konstatuojamoji dalis. 

GUE/NGL: 6 ir 12 dalys. 

PPE: 12, 22, 35 dalys ir E, F konstatuojamosios dalys. 

ALDE: 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34 dalys ir C, E, M, P, Q konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

 

ECR: 

17 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES lėšos suteikia puikią galimybę finansuoti tvarias investicijas į 

energetikos ir viešojo transporto infrastruktūrą ir pažangų informacinių ir ryšių 

technologijų diegimą;“. 

2-oji dalis: „ragina gerinti įvairių kriterijų, ypač užimtumo, aplinkos ir socialinius kriterijų, 

taikymą ES lėšų naudojimui ir visoms finansinėms priemonėms, administruojamoms 

per Europos investicijų banką;“. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad mokesčių vengimui, be kita ko, materialaus ir nematerialaus turto ar 

paslaugų perleidimo tarp įmonių netinkamomis kainomis (sandorių kainomis) turėtų 

būti užkirstas kelias,“. 

2-oji dalis: „ir tai taip pat vyksta dėl to, kad Europos mastu fiskaliniais ir prekybos klausimais 

trūksta koordinavimo; ragina padidinti valstybių narių bendradarbiavimą ir 

konvergenciją fiskalinėje, socialinėje ir biudžeto srityse;“. 

 
J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europos pramonės veikla (tokia, kokia vykdoma bendrovių „Alstom“ ir 

„Caterpillar“ gamyklose) sukuria didelę pridėtinę vertę ir pasižymi pripažintomis 

ekspertinėmis žiniomis; kadangi dabar ši pagrindinė ir strateginė ES pramonė 

susiduria su didele pasauline konkurencija“. 

2-oji dalis: „iš šalių, kurios mažiau kainuojančius produktus eksportuoja į Europos rinką ir 

vykdo agresyvią bei greitos plėtros politiką visuose žemynuose, dažnai naudodamosi 

savo vyriausybių politine ir finansine parama;“. 

 
GUE/NGL 

7 dalis 

1-oji dalis: „primena, jog reikia greitai pasiekti susitarimą dėl reglamentų dėl prekybos 

apsaugos priemonių persvarstymo, kad jie būtų ženkliai sustiprinti ir juos taikant 

būtų galima operatyviau ir veiksmingiau reaguoti;“. 

2-oji dalis: „prašo Komisijos atsižvelgti į tai, kokį socialinį ir ekonominį poveikį ES pramonės 

sektorių konkurencingumui galėtų turėti valstybės valdomos ekonomikos šalių ir 

kitų ne rinkos ekonomikos šalių pripažinimas rinkos ekonomikos šalimis;“. 
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8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „strategijos „Europa 2020“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE 

22 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įmonių“ ir „ir reikalavimų laikymosi sąnaudas ir 

panaikinti nereikalingus teisės aktus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
25 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padidinti konkurencingumą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi pastaraisiais metais prekyba statybų mašinomis ES patyrė didelių 

sutrikimų – tai siejama ne tik su sumažėjusiomis viešosiomis ir privačiosiomis 

investicijomis,“. 

2-oji dalis: „bet ir su padidėjusiomis gamybos sąnaudomis išaugus žaliavų kainoms;“. 

 
PPE: 

13 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba jei didesnė nei 50 proc. jų vertės dalis 

įgyvendinama už ES ribų;“ ir „primena, kad reikia skubiai pasiekti susitarimą dėl 

„tarptautinių viešųjų pirkimų priemonių“;“. 

2-oji dalis: „arba jei didesnė nei 50 proc. jų vertės dalis įgyvendinama už ES ribų;“. 

3-oji dalis: „primena, kad reikia skubiai pasiekti susitarimą dėl „tarptautinių viešųjų pirkimų 

priemonių“;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ekologiniam ženklinimui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi norint vykdyti sąžiningą prekybą pramoninėmis prekėmis būtina paisyti 

darbuotojų teisių ir aplinkos apsaugos principų;“. 

2-oji dalis: „kadangi investicijos į atsinaujinančiąją energiją ir efektyvų energijos vartojimą yra 

svarbiausias investicijų į pramonines prekes variklis, galintis paskatinti teigiamus 

pokyčius;“. 

3-oji dalis: „kadangi inovacijos, investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, 

užimtumas ir gebėjimų atnaujinimas – tai būtini tvaraus ekonomikos augimo 

elementai;“. 

 
C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi 2013–2015 m. sumažinus gamybos sąnaudas gamyklos produkcija tapo 

patrauklesnė negu gaminiai, atvežami iš ES nepriklausančių šalių; kadangi 

neatsižvelgdama į tai bendrovė „Caterpillar“ nusprendė uždaryti šią gamyklą“. 

2-oji dalis: „ir perkelti gamybą į kitas gamyklas, kuriose vadovaujamasi žemesniais socialiniais 

ir aplinkosauginiais standartais nei taikomi ES pramonėje;“. 
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ALDE: 

1 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vietos ekonomikai ir bendruomenėms“ ir „ir vietos 

ekonomikai remti bei padėti regionams“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad Europa yra socialinė rinkos ekonomika, kurios tikslas – tvarus ir 

įtraukus ekonomikos augimas; apgailestauja, kad nėra tikros ES pramonės politikos, 

kurią vykdant būtų galima taip pat apsaugoti ES darbuotojus; todėl ragina Komisiją 

parengti veiksmingą ilgalaikę Europos pramonės strategiją siekiant 20 proc. 

pramonės bendro vidaus produkto augimo tikslo,“. 

2-oji dalis: „kaip išdėstyta strategijoje „Europa 2020“;“. 

 
ECR, PPE: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „energijos vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką“ 

ir „atsižvelgdamas į tai akcentuoja neigiamą viešųjų ir privačių investicijų mažinimo 

ir silpstančio vidaus vartojimo poveikį; siekiant skatinti augimą abu šie elementai 

turėtų būti stiprinami;“. 

2-oji dalis: „energijos vartojimo efektyvumą, žiedinę ekonomiką“. 

3-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai akcentuoja neigiamą viešųjų ir privačių investicijų mažinimo ir 

silpstančio vidaus vartojimo poveikį;  siekiant skatinti augimą abu šie elementai 

turėtų būti stiprinami;“. 

 
ECR, GUE/NGL: 

10 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „į išorę orientuotą konkurencingą Europos 

reglamentavimo sistemą, siekiant pritraukti ir išsaugoti privačias investicijas, 

palaikyti “. 

2-oji dalis: „į išorę orientuotą konkurencingą Europos reglamentavimo sistemą, siekiant 

pritraukti ir išsaugoti privačias investicijas, palaikyti “, išskyrus žodį 

„reglamentavimo“. 

3-oji dalis: „reglamentavimo“. 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

11 dalis 

1-oji dalis: „taip pat pažymi, kad valstybės pagalbos taisykles būtina geriau pritaikyti siekiant 

inovacijų ir tvarumo tikslų“. 

2-oji dalis: „ir skatinti aukšto lygio užimtumą ir puoselėti socialinės politikos sritis,“, išskyrus 

žodį „skatinti“. 

3-oji dalis: „skatinti“. 

4-oji dalis: „vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnio nuostatomis;“. 
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ECR, GUE/NGL, PPE: 

15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu su valstybėmis narėmis“, „Sąjungos nuoseklios 

ir visapusiškos pramonės politikos strategiją, kurios tikslas – Europos 

reindustrializacija ir pagal kurią, be kita ko, orientuojamasi į skaitmeninimą (visų 

pirma“ ir „šiuo tikslu“, „padidinti valstybių narių bendradarbiavimą ir konvergenciją 

fiskalinėje, socialinėje ir biudžeto srityse, kad būtų galima lengviau kurti bendrus 

pramonės projektus;“. 

2-oji dalis: „kartu su valstybėmis narėmis“ ir „Sąjungos nuoseklios ir visapusiškos pramonės 

politikos strategiją, kurios tikslas – Europos reindustrializacija ir pagal kurią, be kita 

ko, orientuojamasi į skaitmeninimą (visų pirma“. 

3-oji dalis: „šiuo tikslu“, „padidinti valstybių narių bendradarbiavimą ir konvergenciją 

fiskalinėje, socialinėje ir biudžeto srityse, kad būtų galima lengviau kurti bendrus 

pramonės projektus;“. 

 
GUE/NGL, PPE: 

24 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbu vystyti techninius gebėjimus, visų pirma gamybos 

sektoriuje; pabrėžia, kaip svarbu skatinti kvalifikuotus techninius darbuotojus; mano, 

kad svarbu suteikti mūsų esamai darbo jėgai tinkamų galimybių įgyti žiedinei 

ekonomikai reikalingų naujų gebėjimų, norint kuo daugiau išnaudoti visas žaliosios 

ekonomikos teikiamas galimybes kurti naujas darbo vietas; primena, kad 

kvalifikuota darbo jėga yra svarbi gamybos gyvybingumui;“, išskyrus žodį 

„žaliosios“. 

2-oji dalis: „žaliosios“. 

3-oji dalis: „pabrėžia geresnės švietimo sistemų, universitetų ir darbo rinkos sąveikos skatinimo 

svarbą, įskaitant darbo vietos poveikį ir bendradarbiavimą su įmonėmis, kuriant 

novatoriškus klasterius;“. 

 
ECR, Verts/ALE: 

27 dalis 

1-oji dalis: „mano, jog suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti paaiškintas ir pagrįstas bet 

kuris restruktūrizavimo procesas, įskaitant, prireikus, numatytų priemonių, skirtų 

tikslams pasiekti, ir kitų galimybių pasirinkimo pagrindimą;“, išskyrus žodį 

„prireikus,“. 

2-oji dalis: „prireikus,“. 

3-oji dalis: „ragina plėtoti socialinį dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais, skirtą aptarti 

visus įmanomus restruktūrizavimo atvejus;“. 
 

Įvairūs 

6 pakeitimas buvo atsiimtas. 

 


