
 

AM\1072783LT.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 1 

Pakeitimas  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. teigiamai vertina tai, kad prad÷tos 

derybos d÷l naujo tarpinstitucinio 

susitarimo d÷l geresn÷s teis÷kūros; laikosi 

nuomon÷s, kad tai tur÷tų pad÷ti pagerinti 

Komisijos rengiamų teis÷s aktų projektų 

kokybę, sustiprinti jos atliekamą teis÷s aktų 

projektų poveikio vertinimą, įskaitant 

ekonominio, socialinio poveikio, poveikio 

aplinkai ir poveikio MVĮ vertinimus, ir, 

kai tinkama, taikyti reglamentus, o ne 

direktyvas, laikantis subsidiarumo ir 

proporcingumo principų; tikisi, kad 

Komisija vienodai atsižvelgs į abiejų 

teis÷kūros institucijų teikiamą informaciją 

ir dokumentus vykstant teis÷kūros 

procesui; tikisi, kad bus tvirčiau 

įsipareigota užtikrinti tinkamą 

tarpinstitucinį konsultavimąsi, visapusiškai 

atsižvelgti į Parlamento pasiūlymus ir 

rekomendacijas ir pateikti išsamų 

pateisinimą kiekvieną kartą, kai pasiūlymas 

atsiimamas; primena, kad daugiamečių 

programų sudarymas, d÷l kurio susitar÷ 

visos trys institucijos, tur÷tų būti pagrindas 

metin÷ms veiklos programoms rengti ir 

diskusijų d÷l konkrečios metin÷s veiklos 

programos išeities taškas; primena savo 

nuomonę, kad geresnis reglamentavimas 

netur÷tų būti laikomas įrankiu, leidžiančiu 

3. atkreipia d÷mesį į tai, kad prad÷tos 

derybos d÷l naujo tarpinstitucinio 

susitarimo d÷l geresn÷s teis÷kūros ir kad 

šiuo susitarimu siekiama pagerinti 

Komisijos rengiamų teis÷s aktų projektų 

kokybę, sustiprinti jos atliekamą teis÷s aktų 

projektų poveikio vertinimą, įskaitant 

ekonominio, socialinio poveikio ir 

poveikio aplinkai vertinimus; tikisi, kad 

Komisija vienodai atsižvelgs į abiejų 

teis÷kūros institucijų teikiamą informaciją 

ir dokumentus vykstant teis÷kūros 

procesui; tikisi, kad bus tvirčiau 

įsipareigota užtikrinti tinkamą 

tarpinstitucinį konsultavimąsi, visapusiškai 

atsižvelgti į Parlamento pasiūlymus ir 

rekomendacijas ir pateikti išsamų 

pateisinimą kiekvieną kartą, kai pasiūlymas 

atsiimamas; primena, kad daugiamečių 

programų sudarymas, d÷l kurio susitar÷ 

visos trys institucijos, tur÷tų būti pagrindas 

metin÷ms veiklos programoms rengti ir 

diskusijų d÷l konkrečios metin÷s veiklos 

programos išeities taškas; primena savo 

nuomonę, kad geresnis reglamentavimas 

netur÷tų būti laikomas įrankiu, leidžiančiu 

mažesnę pirmenybę teikti ES 

kompetencijos sričiai priklausantiems 

klausimams, ir kad pagal demokratinį 
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mažesnę pirmenybę teikti ES 

kompetencijos sričiai priklausantiems 

klausimams, ir kad pagal demokratinį 

sprendimų pri÷mimo procesą priimami 

politiniai sprendimai tur÷tų būti svarbesni 

už techninius vertinimus; 

sprendimų pri÷mimo procesą priimami 

politiniai sprendimai tur÷tų būti svarbesni 

už techninius vertinimus; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją toliau gerinti savo 

teis÷kūros programos suderinamumą ir 

stiprinti nepriklausomą teis÷s aktų 

projektų poveikio vertinimą, įskaitant 

poveikio MVĮ tyrimą ir konkurencingumo 

tyrimą ‒ šios priemon÷s pad÷s pašalinti 

biurokratizmą visuose ‒ Europos, 

nacionaliniame ir regionų ‒ lygmenyse ir 

visiems ekonomin÷s veiklos vykdytojams 

ir piliečiams jų kasdieniniame gyvenime, 

tokiu būdu bus prisid÷ta prie darbo vietų 

kūrimo skatinimo laikantis socialinių ir 

aplinkos apsaugos standartų; mano, kad 

įgyvendinant teis÷s aktus ir laikantis 

standartų MVĮ ir labai mažoms įmon÷ms 

netur÷tų būti užkraunama nereikalinga 

našta; ragina Komisiją siekti kaip įmanoma 

didesnio supaprastinimo ir, kai įmanoma, 

skatinti visapusiškai naudotis 

skaitmeniniais sprendimais, kad būtų 

galima lengviau įgyvendinti ES taisykles; 

mano, kad, paaišk÷jus, jog direktyvos ir 

reglamentai yra netinkami mažosioms 

įmon÷ms, juos gali tekti persvarstyti 

siekiant užtikrinti, kad MVĮ nebūtų  

užkraunama našta; ragina, kiek tai 

įmanoma, netaikyti labai mažoms 

įmon÷ms visų veiklą sunkinančių teis÷s 

4. ragina Komisiją toliau gerinti savo 

teis÷kūros programos suderinamumą, nes 

tai pad÷s pašalinti nereikalingas 

administracines kliūtis visais ‒ Europos, 

nacionaliniu ir regionų ‒ lygmenimis ir 

visiems ekonomin÷s veiklos vykdytojams 

ir piliečiams jų kasdieniniame gyvenime, ir 

tokiu būdu bus prisid÷ta prie darbo vietų 

kūrimo skatinimo laikantis socialinių ir 

aplinkos apsaugos standartų; mano, kad 

įgyvendinant teis÷s aktus ir laikantis 

standartų MVĮ ir labai mažoms įmon÷ms 

netur÷tų būti užkraunama nereikalinga 

našta; ragina Komisiją siekti kaip įmanoma 

didesnio supaprastinimo ir, kai įmanoma, 

skatinti visapusiškai naudotis 

skaitmeniniais sprendimais, kad būtų 

galima lengviau įgyvendinti ES taisykles; 

mano, kad, paaišk÷jus, jog direktyvos ir 

reglamentai yra netinkami mažosioms 

įmon÷ms, juos gali tekti persvarstyti 

siekiant užtikrinti, kad MVĮ nebūtų  

užkraunama našta; pritaria siūlymui 

apsvarstyti galimybę MVĮ taikyti 

priderintus susitarimus ir švelnesnę 

tvarką, taip pat galimybę taikyti išimtis 

labai mažoms įmon÷ms, kai galima įrodyti, 

kad d÷l to nesumaž÷ja teis÷s aktų 
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aktų, visų pirma siekiant užtikrinti, kad 

būtų skatinami nauji startuoliai ir 

verslininkai; 

veiksmingumas ir kad išimtys ar švelnesn÷ 

tvarka neskatina susiskaidymo ar 

nemažina įmonių galimybių patekti į 

vidaus rinką; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

5 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

5. tikisi, kad Komisija pagal 

Reglamentavimo kokyb÷s ir rezultatų 

programą (REFIT) pateiks sąrašą teis÷s 

aktų ir pasiūlymų, kuriuos reikia peržiūr÷ti 

arba panaikinti, nes jie nebetinkami arba, 

atrodo, nebesuteikia ES prid÷tin÷s vert÷s, 

arba yra atgyvenę ir yra nebetinkami 

pradiniam tikslui pasiekti; tačiau pabr÷žia, 

kad programa REFIT negali būti 

naudojamasi kaip pretekstu norint 

sumažinti užmojus sprendžiant gyvybiškai 

svarbius klausimus, panaikinti reguliavimą 

ar sumažinti socialinius ir aplinkos 

apsaugos standartus; mano, kad 

reglamentavimo supaprastinimo esm÷ – 

tai kokyb÷, o ne kiekybiniai rodikliai; 

atkreipia d÷mesį į tikslą sumažinti 

administracines išlaidas ir biurokratin÷s 

naštos sąnaudas bei susijusias naujų 

pasiūlymų išlaidas visam politikos ciklui, 

įskaitant perk÷limą, įgyvendinimą ir 

vykdymo užtikrinimą; ragina reikšmingai 

sumažinti išlaidas siekiant sudaryti 

geresnes sąlygas darbo vietoms kurti, 

siekiant išlaikyti darbo vietas Europoje ir 

grąžinti perkeltas darbo vietas, skatinant 

konkurenciją ir tvarų augimą; 

5. tikisi, kad Komisija pagal 

Reglamentavimo kokyb÷s ir rezultatų 

programą (REFIT) pateiks sąrašą teis÷s 

aktų ir pasiūlymų, kuriuos reikia peržiūr÷ti 

arba panaikinti, nes jie nebetinkami arba, 

atrodo, nebesuteikia ES prid÷tin÷s vert÷s, 

arba yra atgyvenę ir yra nebetinkami 

pradiniam tikslui pasiekti; tačiau pabr÷žia, 

kad programa REFIT negali būti 

naudojamasi kaip pretekstu norint 

sumažinti užmojus sprendžiant gyvybiškai 

svarbius klausimus, panaikinti reguliavimą 

ar sumažinti socialinius ir aplinkos 

apsaugos standartus; mano, kad geresn÷ 

teis÷s aktų kokyb÷, didesnis jų 

skaidrumas, sąžiningumas ir paprastumas 

yra itin svarbūs MVĮ ir piliečiams; 

primygtinai ragina Komisiją 

pademonstruoti, kad ji yra pasiryžusi 

siekti iš tikrųjų geresnio reglamentavimo, 

o ne tiesiog reglamentavimo sumažinimo; 

mano, kad įveikti krizę pad÷s ne aplinkos 

ir socialinių standartų skaičiaus 

mažinimas, bet jų kokyb÷s gerinimas, 

siekiant sudaryti geresnes sąlygas darbo 

vietoms kurti, darbo vietoms Europoje 

išlaikyti ir perkeltoms darbo vietoms 

grąžinti, skatinant konkurenciją ir tvarų 



 

AM\1072783LT.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

augimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Komisijos 2016 m. darbo programa 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

46 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

46. teigiamai vertina paskelbtą naują 

mokesčių politikos dokumentų rinkinį ir 

ragina Komisiją d÷ti išskirtines pastangas 

siekiant užtikrinti teisingą apmokestinimo 

sistemą, pagrįstą principu, kad mokesčiai 

yra mokami valstyb÷je, kur generuojamas 

pelnas, vengiant vidaus rinkos iškraipymų 

ir nesąžiningos konkurencijos; 

46. teigiamai vertina paskelbtą naują 

mokesčių politikos dokumentų rinkinį, 

kaip pirmąjį žingsnį, ir ragina Komisiją 

d÷ti išskirtines pastangas siekiant užtikrinti 

teisingą apmokestinimo sistemą, pagrįstą 

principu, kad mokesčiai yra mokami 

valstyb÷je, kur generuojamas pelnas, 

vengiant vidaus rinkos iškraipymų ir 

nesąžiningos konkurencijos; ragina 

nustatyti privalomo tarptautinių 

bendrovių ataskaitų teikimo pagal 

atskiras šalis reikalavimą; ragina 

Komisiją imtis veiksmų, kad teis÷s aktais 

būtų nustatyta ekonominio turinio ir 

nuolatin÷s buvein÷s apibr÷žtis, ir 

reglamentuoti moksliniams tyrimams ir 

vystymuisi taikomus reikalavimus, visų 

pirma lengvatinį pajamų iš patentų 

apmokestinimą; 

Or. en 

 

 


