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Pakeitimas 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 44
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo pakto (SP) padariniai aiškūs. Būtina:
- panaikinti SP ir jį pakeisti tikru Užimtumo ir socialinės pažangos paktu;
- skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą pasitelkiant daugiau struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondą;
- įsteigti Solidarumo fondą, į kurį indėlius įneštų biudžeto perteklių turinčios euro zonos 
šalys, siekiant paremti šalis, susiduriančiais su sunkumais gamybos, svarbiausių viešųjų 
paslaugų, saugių darbo vietų kūrimo ir skurdo naikinimo srityse;
- teikti prioritetą socialiniams rodikliams, deramam darbui ir atlyginimams, socialinei 
gerovei ir lygioms galimybėms.

Pakeitimas 45
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
–
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Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 46
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį, 148 straipsnio 3 dalį ir 148 
straipsnio 4 dalį,

Or. en

Pakeitimas 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reikia remtis patirtimi, įgyta per 
pirmąjį ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimo dešimtmetį.

(2) Makroekonominio disbalanso atžvilgiu
reikia remtis patirtimi, įgyta per pirmąjį 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo 
dešimtmetį.

Or. en

Pakeitimas 48
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Ši procedūra turėtų būti pagrįsta 
įspėjimo mechanizmu, kuriuo būtų anksti 
nustatomas atsirandantis makroekonominis 
disbalansas. Jis turėtų būti pagrįstas 
naudojama orientacine ir skaidria rezultatų 
suvestine kartu su ekonomikos vertinimu.

(6) Ši procedūra turėtų būti pagrįsta 
įspėjimo mechanizmu, kuriuo būtų anksti 
nustatomas atsirandantis makroekonominis 
disbalansas. Jis turėtų būti pagrįstas 
naudojama orientacine ir skaidria rezultatų 
suvestine kartu su ekonomikos vertinimu, 
ypač konkurencingumo srityje.

Or. de

Pakeitimas 49
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Rezultatų suvestinę turėtų sudaryti 
ribotas ekonominių ir finansinių rodiklių, 
svarbių nustatant makroekonominį 
disbalansą, skaičius ir atitinkamos 
orientacinės ribos. Rezultatų suvestinės 
sudėtis laikui bėgant gali keistis, inter alia, 
dėl kintančios grėsmės makroekonominiam 
stabilumui arba svarbių statistikos 
duomenų surinkimo pažangos.

(7) Rezultatų suvestinę turėtų sudaryti 
ribotas ekonominių ir finansinių rodiklių, 
svarbių konkurencingumo srityje ir
nustatant makroekonominį disbalansą, 
skaičius ir atitinkamos orientacinės ribos. 
Rezultatų suvestinės sudėtis laikui bėgant 
gali keistis, inter alia, dėl kintančios 
grėsmės makroekonominiam stabilumui 
arba svarbių statistikos duomenų surinkimo 
pažangos.

Or. de

Pakeitimas 50
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Remdamasi daugiašalės priežiūros 
procedūra ir įspėjimo mechanizmu, 

(9) Remdamasi daugiašalės priežiūros 
procedūra ir įspėjimo mechanizmu, 
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Komisija turėtų nustatyti, kurioms 
valstybėms narėms bus atliekama nuodugni 
apžvalga. Nuodugni apžvalga turėtų apimti 
išsamią disbalanso šaltinių valstybėje 
narėje, kuriai taikoma apžvalga, analizę. 
Valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, 
tai reikėtų aptarti Taryboje ir Euro grupėje.

Komisija turėtų nustatyti, kurioms 
valstybėms narėms bus atliekama nuodugni 
apžvalga. Nuodugni apžvalga turėtų apimti 
išsamią disbalanso šaltinių valstybėje 
narėje, kuriai taikoma apžvalga, analizę. Ji 
turėtų būti atliekama išsamiai ištiriant 
įvairiausius ekonominius kintamuosius ir 
turėtų būti pripažinti nacionaliniai 
ypatumai, susiję su gamybiniais ryšiais ir 
socialiniu dialogu. Valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, tai reikėtų aptarti 
Taryboje ir Euro grupėje.

Or. en

Pakeitimas 51
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vertinant disbalansą reikėtų 
atsižvelgti į jo mastą, laipsnį, kurį pasiekus 
jis galėtų būti laikomas netvariu, ir galimą 
neigiamą netiesioginį ekonominį ir 
finansinį poveikį kitoms valstybėms 
narėms. Taip pat reikėtų apsvarstyti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
koregavimo gebą ir ankstesnius duomenis, 
susijusius su ankstesnių rekomendacijų, 
pateiktų pagal šį reglamentą, ir kitų 
rekomendacijų, pateiktų pagal Sutarties 
121 straipsnį vykdant daugiašalę priežiūrą, 
visų pirma bendrų valstybių narių ir 
Sąjungos ekonominės politikos gairių, 
laikymusi.

(11) Vertinant disbalansą reikėtų 
atsižvelgti į jo mastą, laipsnį, kurį pasiekus 
jis galėtų būti laikomas netvariu, ir galimą 
neigiamą netiesioginį ekonominį ir 
finansinį poveikį kitoms valstybėms 
narėms. Reikia suprasti, ar disbalansas 
yra struktūrinio ar trumpalaikio pobūdžio, 
ar jo priežastys yra nacionalinio, 
Sąjungos ar išorės pobūdžio. Derėtų 
tinkamai atsižvelgti į įvairių valstybių 
narių politikos alternatyvų sąsajas ir 
platesnį poveikį. Taip pat reikėtų 
apsvarstyti atitinkamos valstybės narės 
ankstesnius duomenis, susijusius su 
ankstesnių rekomendacijų, pateiktų pagal šį 
reglamentą, ir kitų rekomendacijų, pateiktų 
pagal Sutarties 121 straipsnį vykdant 
daugiašalę priežiūrą, visų pirma bendrų 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairių, laikymusi bei tokių 
rekomendacijų pasekmėmis.

Or. en
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Pakeitimas 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei nustatomas makroekonominis 
disbalansas, atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti teikiamos rekomendacijos 
siekiant suteikti konsultaciją dėl tinkamo 
politikos atsako. Atitinkamos valstybės 
narės politikos atsakas į disbalansą turėtų 
būti vykdomas laiku ir pasinaudojant 
visomis turimomis politikos priemonėmis, 
kuriomis disponuoja valdžios institucijos. 
Jis turėtų būti pritaikytas specifinei 
atitinkamos valstybės narės aplinkai ir 
aplinkybėms ir apimti pagrindines 
ekonominės politikos sritis, tarp kurių 
galėtų būti fiskalinė ir darbo užmokesčio
politika, darbo rinkos, produktų ir paslaugų 
rinkos ir finansų sektoriaus reguliavimas.

(12) Jei nustatomas makroekonominis 
disbalansas, atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti teikiamos rekomendacijos 
siekiant suteikti konsultaciją dėl tinkamo 
politikos atsako. Atitinkamos valstybės 
narės politikos atsakas į disbalansą turėtų 
būti vykdomas laiku ir pasinaudojant 
visomis turimomis politikos priemonėmis, 
kuriomis disponuoja valdžios institucijos. 
Jis turėtų būti pritaikytas specifinei 
atitinkamos valstybės narės aplinkai ir 
aplinkybėms ir apimti pagrindines 
ekonominės politikos sritis, tarp kurių 
galėtų būti fiskalinė politika, darbo rinkos, 
produktų ir paslaugų rinkos ir finansų 
sektoriaus reguliavimas.

Or. en

Pakeitimas 53
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jei nustatomas makroekonominis 
disbalansas, atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti teikiamos rekomendacijos 
siekiant suteikti konsultaciją dėl tinkamo 
politikos atsako. Atitinkamos valstybės
narės politikos atsakas į disbalansą turėtų 
būti vykdomas laiku ir pasinaudojant 
visomis turimomis politikos priemonėmis, 
kuriomis disponuoja valdžios institucijos. 

(12) Jei nustatomas makroekonominis 
disbalansas, atitinkamai valstybei narei 
turėtų būti teikiamos rekomendacijos 
siekiant suteikti konsultaciją dėl tinkamo 
politikos atsako. Atitinkamos valstybės 
narės politikos atsakas į disbalansą turėtų 
būti vykdomas laiku ir pasinaudojant 
visomis reikiamomis politikos 
priemonėmis, kuriomis disponuoja 
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Jis turėtų būti pritaikytas specifinei 
atitinkamos valstybės narės aplinkai ir 
aplinkybėms ir apimti pagrindines 
ekonominės politikos sritis, tarp kurių 
galėtų būti fiskalinė ir darbo užmokesčio 
politika, darbo rinkos, produktų ir paslaugų 
rinkos ir finansų sektoriaus reguliavimas.

valdžios institucijos. Jis turėtų būti
grindžiamas išsamiu dialogu su 
socialiniais partneriais ir kitomis 
nacionalinėmis suinteresuotosiomis 
šalimis ir turėtų būti visiškai 
atsižvelgiama į apribojimus, kurie taikomi 
vyriausybės veiksmams dėl šių veikėjų 
pagrindinių teisių. Jis turėtų būti
pritaikytas specifinei atitinkamos valstybės 
narės aplinkai ir aplinkybėms ir apimti 
pagrindines ekonominės politikos sritis, 
tarp kurių galėtų būti fiskalinė ir mokesčių 
politika, darbo rinkos, produktų ir paslaugų 
rinkos ir finansų sektoriaus reguliavimas.

Or. en

Pakeitimas 54
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Visos valstybės narės, kurioms 
taikoma perviršinio disbalanso procedūra, 
turėtų parengti taisomųjų veiksmų planą, 
kuriame būtų pateikta išsami informacija 
apie politiką, skirtą Tarybos 
rekomendacijoms įgyvendinti. Taisomųjų 
veiksmų plane turėtų būti pateiktas 
numatytų priemonių įgyvendinimo 
tvarkaraštis. Jį turėtų patvirtinti Taryba, 
remdamasi Komisijos ataskaita.

(15) Visos valstybės narės, kurioms 
taikoma perviršinio disbalanso procedūra, 
turėtų parengti taisomųjų veiksmų planą, 
kuriame būtų pateikta išsami informacija 
apie politiką, skirtą Tarybos 
rekomendacijoms įgyvendinti. Taisomųjų 
veiksmų plane turėtų atsispindėti 
disbalanso pobūdis, šis planas jis turėtų 
būti taikomas tik tiems politikos 
aspektams, kuriuos teisėtai kontroliuoja 
valstybės institucijos, jame turi būti 
pateiktas numatytų priemonių 
įgyvendinimo tvarkaraštis. Jį turėtų 
patvirtinti Taryba, remdamasi Komisijos 
ataskaita.

Or. en
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Pakeitimas 55
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal SESV 290 straipsnį 
priimti deleguotus teisės aktus, susijusius 
su rezultatų suvestine. Be kita ko, 
deleguotieji teisės aktai būtini, siekiant 
sudaryti atitinkamų rodiklių, įtrauktinų į 
rezultatų suvestinę, sąrašą ir pritaikyti 
taikomą rodiklių sudėtį, ribas ir metodiką. 
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų 
metu Komisija rengtų tinkamas 
konsultacijas, įskaitant konsultacijas su 
ekspertais ir socialiniais partneriais.

Or. en

Pakeitimas 56
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Šio reglamento nuostatos visiškai 
atitinka SESV horizontaliąsias sąlygas, t. 
y. 7, 8, 9, 10, 11 straipsnius ir 153 
straipsnio 5 dalį, taip pat 26 protokolo 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) disbalansas – makroekonominiai
pokyčiai, kurie neigiamai veikia arba 
galėtų neigiamai paveikti deramą valstybės 
narės ekonomikos, ekonominės ir pinigų 
sąjungos arba visos Sąjungos veikimą;

a) disbalansas – pokyčiai, pasireiškiantys
nuolatiniu didėjančiu bendros paklausos 
ir bendros pasiūlos neatitikimu, lemiančiu 
nuolatinį perteklių ar deficitą bendrose 
šalies santaupose, kuris neigiamai veikia 
arba galėtų neigiamai paveikti deramą 
valstybės narės ekonomikos, ekonominės ir 
pinigų sąjungos arba visos Sąjungos 
veikimą

Or. en

Pagrindimas

Norint sukurti gerai veikiantį politikos procesą, reikia pateikti bendrą, bet tikslią apibrėžtį, 
apimančią visas galimas disbalanso rūšis. Šiame pakeitime ir pateikiama tokia apibrėžtis.

Pakeitimas 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) disbalansas – makroekonominiai 
pokyčiai, kurie neigiamai veikia arba 
galėtų neigiamai paveikti deramą valstybės 
narės ekonomikos, ekonominės ir pinigų 
sąjungos arba visos Sąjungos veikimą;

a) disbalansas – makroekonominiai 
pokyčiai, kurie neigiamai veikia arba 
galėtų neigiamai paveikti deramą valstybės 
narės ekonomikos ar konkurencingumo,
ekonominės ir pinigų sąjungos arba visos 
Sąjungos veikimą;

Or. en

Pakeitimas 59
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) disbalansas – makroekonominiai
pokyčiai, kurie neigiamai veikia arba 
galėtų neigiamai paveikti deramą valstybės 
narės ekonomikos, ekonominės ir pinigų 
sąjungos arba visos Sąjungos veikimą;

a) disbalansas – pokyčiai, pasireiškiantys
nuolatiniu didėjančiu bendros paklausos 
ir bendros pasiūlos neatitikimu, lemiančiu 
nuolatinį perteklių ar deficitą bendrose 
šalies santaupose, kuris neigiamai veikia 
arba galėtų neigiamai paveikti deramą 
valstybės narės ekonomikos, ekonominės ir 
pinigų sąjungos arba visos Sąjungos 
veikimą

Or. en

Pakeitimas 60
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perviršinis disbalansas – didelis
disbalansas, įskaitant disbalansą, kuris 
kelia grėsmę deramam ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimui.

b) perviršinis disbalansas –
makroekonominis disbalansas 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje, 
kliudantis tolygiam ir tvariam vienos ar
daugiau valstybių narių, dalyvaujančių 
ekonominėje ir pinigų sąjungoje, 
ekonomikos vystymuisi.

Or. de

Pakeitimas 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija nustato orientacinę rezultatų 
suvestinę, kaip priemonę, kuri padėtų iš 

1. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
ir Europos Parlamentu Komisija nustato 
orientacinę rezultatų suvestinę, kaip 
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anksto nustatyti ir stebėti disbalansą. priemonę, kuri padėtų iš anksto nustatyti ir 
stebėti disbalansą.

Or. en

Pakeitimas 62
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija nustato orientacinę rezultatų 
suvestinę, kaip priemonę, kuri padėtų iš 
anksto nustatyti ir stebėti disbalansą.

1. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
ir Europos Parlamentu Komisija nustato 
orientacinę rezultatų suvestinę, kaip 
priemonę, kuri padėtų iš anksto nustatyti ir 
stebėti disbalansą pagal šio straipsnio 2–4 
dalyse nustatytą tvarką ir sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 63
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
Komisija nustato orientacinę rezultatų 
suvestinę, kaip priemonę, kuri padėtų iš 
anksto nustatyti ir stebėti disbalansą.

1. Išsamiai pasikonsultavusi su visomis
valstybėmis narėmis ir Europos 
Parlamentu Komisija nustato orientacinę 
rezultatų suvestinę, kaip priemonę, kuri 
padėtų iš anksto nustatyti ir stebėti 
disbalansą.

Or. en
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Pakeitimas 64
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir 
makrofinansiniai rodikliai. Komisija gali 
nustatyti orientacines viršutines arba 
apatines šių rodiklių ribas, kurias pasiekus 
būtų teikiami įspėjimai. Valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, taikomos 
ribos gali skirtis nuo kitoms valstybėms 
narėms taikomų ribų.

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir 
makrofinansiniai rodikliai, ypač pabrėžiant 
valstybių narių konkurencingumą. 
Komisija gali nustatyti orientacines 
viršutines arba apatines šių rodiklių ribas, 
kurias pasiekus būtų teikiami įspėjimai. 
Valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, 
taikomos ribos gali skirtis nuo kitoms 
valstybėms narėms taikomų ribų.

Or. de

Pakeitimas 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir
makrofinansiniai rodikliai. Komisija gali 
nustatyti orientacines viršutines arba 
apatines šių rodiklių ribas, kurias 
pasiekus būtų teikiami įspėjimai.
Valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, taikomos ribos gali skirtis nuo 
kitoms valstybėms narėms taikomų ribų.

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai, 
makrofinansiniai ir socialiniai rodikliai. 
Jie padės nustatyti didelius neatitikimus 
tarp bendros paklausos ir pasiūlos, taip 
pat tarp šalies pajamų ir suvartojimo.
Socialiniai rodikliai be kitų rodiklių apims 
nelygybės rodiklius, mažų atlyginimų 
paplitimą, darbą už menką atlyginimą, iš 
darbo gaunamų pajamų dalį bendrame 
BVP ir vieneto pelno dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas remiasi 1 pakeitime pateikta disbalanso apibrėžtimi. Būtina įtraukti socialinius 
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rodiklius, ypač susijusius su nelygybe, nes didelė ir (arba) didėjanti nelygybė yra pernelyg 
didelių santaupų pajamų skalės viršuje ir pernelyg didelio įsiskolinimo šios skalės apačioje ar 
vidutinių pajamų segmentuose pagrindinė priežastis.

Pakeitimas 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir 
makrofinansiniai rodikliai. Komisija gali 
nustatyti orientacines viršutines arba 
apatines šių rodiklių ribas, kurias pasiekus 
būtų teikiami įspėjimai. Valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, taikomos 
ribos gali skirtis nuo kitoms valstybėms 
narėms taikomų ribų.

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
makroekonominiai ir makrofinansiniai 
rodikliai, tinkantys įvertinti vienų 
valstybių narių ekonomikos pusiausvyrą 
ir konkurencingumą lyginant su kitomis 
valstybėmis narėmis. Komisija gali 
nustatyti orientacines viršutines arba 
apatines šių rodiklių ribas, kurias pasiekus 
būtų teikiami įspėjimai. Valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, taikomos 
ribos gali skirtis nuo kitoms valstybėms 
narėms taikomų ribų.

Or. en

Pagrindimas

Įtvirtinant rodiklius reglamente būtų pakenkta lankstumui, kuris būtinas vykdant šią 
procedūrą. Europos Komisija, pasitelkusi kiek įmanoma daugiau ekspertų pagalbos, turi 
nuspręsti, kokius rodiklius pasirinkti.

Pakeitimas 67
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir
makrofinansiniai rodikliai. Komisija gali 
nustatyti orientacines viršutines arba 

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs
rodikliai, kurie svarbūs nustatant galimo
valstybių narių makroekonominio ir
makrofinansinio disbalanso riziką 
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apatines šių rodiklių ribas, kurias pasiekus 
būtų teikiami įspėjimai. Valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, taikomos 
ribos gali skirtis nuo kitoms valstybėms 
narėms taikomų ribų.

Sąjungos ir valstybių narių lygmeniu.
Komisija gali nustatyti orientacines 
viršutines arba apatines šių rodiklių ribas, 
kurias pasiekus būtų teikiami įspėjimai.
Išorės disbalanso ribos simetriškai 
parodys perviršinį deficitą ir pernelyg 
didelį perteklių. Valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, taikomos ribos gali skirtis 
nuo kitoms valstybėms narėms taikomų 
ribų.

Or. en

Pakeitimas 68
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai ir
makrofinansiniai rodikliai. Komisija gali
nustatyti orientacines viršutines arba 
apatines šių rodiklių ribas, kurias pasiekus 
būtų teikiami įspėjimai. Valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, taikomos 
ribos gali skirtis nuo kitoms valstybėms 
narėms taikomų ribų.

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai, 
makrofinansiniai ir socialiniai rodikliai. 
Jie padės nustatyti didelius neatitikimus 
tarp bendros paklausos ir pasiūlos, taip 
pat tarp šalies pajamų ir suvartojimo, ir 
atspindės trumpalaikes, struktūrines ir 
vidutinės trukmės tendencijas. Komisija 
nustato orientacines ir simetriškas
viršutines arba apatines šių rodiklių ribas, 
kurias pasiekus būtų teikiami įspėjimai.

Or. en

Pakeitimas 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į rezultatų suvestinę įtrauktinų 
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rodiklių sąrašas ir ribos turėtų padėti 
nustatyti išorės ir vidaus makroekonominį 
disbalansą.

Or. en

<TitreJust>Pagrindimas</TitreJust>

Įtvirtinant rodiklius reglamente būtų pakenkta lankstumui, kuris būtinas vykdant šią 
procedūrą. Europos Komisija, pasitelkusi kiek įmanoma daugiau ekspertų pagalbos, turi 
nuspręsti, kokius rodiklius pasirinkti.

Pakeitimas 70
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, priimdama deleguotus teisės 
aktus pagal 12a straipsnį bei laikydamasi 
-12a ir -12a straipsniuose nustatytų 
sąlygų, patvirtina priemones, kuriomis 
nustatomas į rezultatų suvestinę 
įtrauktinų atitinkamų rodiklių ir ribų 
sąrašas. Į rodiklių sąrašą įtraukiamos šios 
rodiklių grupės:
– vidaus disbalansas, įskaitant privačiojo 
ir viešojo sektorių skolą, pajamų nelygybė, 
išteklių produktyvumas, suderintas 
vartotojų kainų indeksas, moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra 
privačiajame ir viešajame sektoriuose, 
švietimas, užimtumo lygis naudojant 
darbo visą darbo dieną ekvivalentą, 
teritorinė sanglauda, turto kainų raida, 
ypatingą dėmesį skiriant nekilnojamam 
turtui, ir finansų rinkos;
– išorės disbalansas, įskaitant einamosios 
sąskaitos balansą, ypatingą dėmesį 
skiriant jo energetikos komponentui, 
grynasis užsienio turtas, įeinantis į BVP, 
bendras pažangiųjų technologijų 
eksportas į likusias pasaulio šalis, 
išreikštas procentine viso eksporto dalimi. 
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Or. en

Pakeitimas 71
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su finansų rinkos stabilumu susijusių 
rodiklių projektų klausimais 
konsultuojamasi su Europos sisteminės 
rizikos valdyba.

Or. en

Pakeitimas 72
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Su turto kainų raida susijusių rodiklių 
klausimais konsultuojamasi su Europos 
centriniu banku.

Or. en

Pakeitimas 73
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, priimdama deleguotus teisės 
aktus pagal -12a straipsnį bei laikydamasi 
-12b ir -12c straipsniuose nustatytų 
sąlygų, patvirtina priemones, kuriomis 
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nustatomas į rezultatų suvestinę 
įtrauktinų atitinkamų rodiklių sąrašas. Į 
rodiklių sąrašą įtraukiamos šios rodiklių 
grupės:
a) vidaus disbalansas, įskaitant privačiojo 
ir viešojo sektorių skolą bei jos raidą; 
vidaus pajamų nelygybė; nedarbo lygis;
mažų atlyginimų paplitimas ir darbas už 
menką atlyginimą, š darbo gaunamų 
pajamų dalis bendrame BVP ir vieneto 
pajamų dydis, turto kainų raida, ypatingą 
dėmesį skiriant nekilnojamam turtui, ir 
finansų rinkos;
b) išorės disbalansas, įskaitant einamosios 
sąskaitos sandarą, balansą ir raidą; 
eksporto rinkos dalių Sąjungos ir trečiųjų 
šalių rinkose raida; taip pat grynojo 
užsienio turto pozicijos;
c) vidaus rinkos raida, įskaitant slenkantį 
penkerių metų lyginamojo realaus 
augimo vidurkį; ekonomikos augimo ir 
užimtumo dinamikos rodiklis, įskaitant 
energijos dalį produkte bei privataus ir 
viešojo sektorių investicijas į mokslinius 
tyrimus ir technologijų plėtrą; taip pat 
Sąjungos ir trečiųjų šalių tiesioginių 
užsienio investicijų srautai.

Or. en

Pakeitimas 74
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija periodiškai vertina rezultatų 
suvestinės, įskaitant rodiklių sudėtį, 
nustatytas ribas ir taikomą metodiką, 
tinkamumą ir, kai būtina, ją koreguoja, kad 
išsaugotų arba padidintų jos gebą nustatyti 
atsirandantį disbalansą ir stebėti jo raidą. 
Pagrindinės metodikos, rezultatų 

4. Komisija periodiškai vertina rezultatų 
suvestinės, įskaitant rodiklių sudėtį, 
nustatytas ribas ir taikomą metodiką, 
tinkamumą ir, kai būtina, priimdama 
deleguotus teisės aktus pagal -12a 
straipsnį bei laikydamasi -12b ir -12c 
straipsniuose nustatytų sąlygų ją 
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suvestinės sudėties ir susijusių ribų 
pakeitimai skelbiami viešai.

koreguoja, kad išsaugotų arba padidintų jos 
gebą nustatyti atsirandantį disbalansą ir 
stebėti jo raidą. Pagrindinės metodikos, 
rezultatų suvestinės sudėties ir susijusių 
ribų pakeitimai skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 75
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas ekonominis ir finansinis 
vertinimas, leidžiantis objektyviai įvertinti 
rodiklių kaitą, remiantis, kai būtina, visais 
kitais ekonominiais ir finansiniais 
rodikliais, svarbiais nustatant disbalansą. 
Taip pat ataskaitoje nurodoma, ar pažeidus 
viršutinę arba apatinę ribą vienoje ar 
keliose valstybėse narėse reiškia, kad gali 
atsirasti disbalansas.

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas ekonominis ir finansinis 
konkurencingumo vertinimas, leidžiantis 
objektyviai įvertinti rodiklių kaitą, 
remiantis, kai būtina, visais kitais 
ekonominiais ir finansiniais rodikliais, 
svarbiais nustatant disbalansą. Taip pat 
ataskaitoje nurodoma, ar pažeidus viršutinę 
arba apatinę ribą vienoje ar keliose 
valstybėse narėse reiškia, kad gali atsirasti 
disbalansas.

Or. de

Pakeitimas 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas ekonominis ir finansinis 
vertinimas, leidžiantis objektyviai įvertinti 
rodiklių kaitą, remiantis, kai būtina, visais 

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas ekonominis ir finansinis 
vertinimas, leidžiantis objektyviai įvertinti 
rodiklių kaitą, remiantis, kai būtina, visais 
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kitais ekonominiais ir finansiniais 
rodikliais, svarbiais nustatant disbalansą. 
Taip pat ataskaitoje nurodoma, ar pažeidus 
viršutinę arba apatinę ribą vienoje ar 
keliose valstybėse narėse reiškia, kad gali 
atsirasti disbalansas.

kitais ekonominiais ir finansiniais ar 
struktūriniais rodikliais, svarbiais 
nustatant disbalansą. Taip pat ataskaitoje 
nurodoma, ar pažeidus viršutinę arba 
apatinę ribą vienoje ar keliose valstybėse 
narėse reiškia, kad gali atsirasti 
disbalansas.

Or. en

Pakeitimas 77
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas ekonominis ir finansinis 
vertinimas, leidžiantis objektyviai įvertinti
rodiklių kaitą, remiantis, kai būtina, visais 
kitais ekonominiais ir finansiniais 
rodikliais, svarbiais nustatant disbalansą. 
Taip pat ataskaitoje nurodoma, ar pažeidus 
viršutinę arba apatinę ribą vienoje ar 
keliose valstybėse narėse reiškia, kad gali 
atsirasti disbalansas.

2. Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
kartu su Komisijos ataskaita, kurioje 
pateikiamas pagrįstas ekonominis ir 
finansinis vertinimas ir parodoma
santykinė rodiklių svarba. Atsižvelgiama į 
geriausios praktikos pavyzdžius. Taip pat 
ataskaitoje nurodoma, ar pažeidus viršutinę 
arba apatinę ribą vienoje ar keliose 
valstybėse narėse reiškia, kad gali atsirasti 
disbalansas atitinkamoje valstybėje narėje, 
kitoje valstybėje narėje ar visos Sąjungos 
mastu. Atsižvelgiama į visą prieinamą 
informaciją ir išvados daromos 
vadovaujantis ne vien rodikliais paremta 
rezultatų suvestine.

Or. en

Pakeitimas 78
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vykdydama daugiašalę priežiūrą pagal 
Sutarties 121 straipsnio 3 dalį, Taryba 
aptaria Komisijos ataskaitą ir priima 
išvadas dėl jos. Euro grupė aptaria 
ataskaitą, kiek ji tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusi valstybėmis narėmis, kurių valiuta 
yra euro.

4. Vykdydama daugiašalę priežiūrą pagal 
Sutarties 121 straipsnio 3 dalį, Taryba 
aptaria Komisijos ataskaitą ir priima 
išvadas dėl jos. Atsakingas Europos 
Parlamento komitetas gali surengti viešas 
diskusijas dėl Komisijos ataskaitos. Euro 
grupė aptaria ataskaitą, kiek ji tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi valstybėmis narėmis, 
kurių valiuta yra euro.

Or. en

Pakeitimas 79
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdama į 4 straipsnio 4 dalyje 
numatytą aptarimą Taryboje ir Euro 
grupėje, Komisija parengia nuodugnų 
kiekvienos valstybės narės, kurioje, jos 
nuomone, yra susidaręs disbalansas arba 
kyla jo susidarymo rizika, tyrimą. Atliekant 
šį tyrimą vertinama, ar toje valstybėje 
narėje yra susidaręs disbalansas ir ar tas 
disbalansas yra perviršinis.

1. Atsižvelgdama į 4 straipsnio 4 dalyje 
numatytą aptarimą Taryboje ir Euro 
grupėje, Komisija parengia nuodugnų 
kiekvienos valstybės narės, kurioje, jos 
nuomone, yra susidaręs disbalansas arba 
kyla jo susidarymo rizika, tyrimą. Atliekant 
šį tyrimą vertinama, ar toje valstybėje 
narėje yra susidaręs disbalansas ir ar tas 
disbalansas yra perviršinis. Nuodugnus 
tyrimas turėtų būti atliekamas išsamiai 
ištiriant įvairiausius ekonominius 
kintamuosius ir turėtų būti pripažinti 
nacionaliniai ypatumai, susiję su 
gamybiniais ryšiais ir socialiniu dialogu.

Or. en
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Pakeitimas 80
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai tinka, į tai, ar valstybė narė, kuriai 
atliekamas tyrimas, ėmėsi tinkamų 
veiksmų reaguodama į Tarybos 
rekomendacijas arba raginimus, priimtus 
pagal Sutarties 121 ir 126 straipsnius ir šio 
reglamento 6, 7, 8 ir 10 straipsnius;

a) kai tinka, į tai, ar valstybė narė, kuriai 
atliekamas tyrimas, ėmėsi tinkamų 
veiksmų reaguodama į Tarybos 
rekomendacijas arba raginimus, priimtus 
pagal Sutarties 121 ir 126 straipsnius ir šio 
reglamento 6, 7, 8 ir 10 straipsnius, taip pat 
į tokių rekomendacijų ekonomines, 
socialines ir kitas svarbias pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 81
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) į aptikto disbalanso kilmę, įskaitant 
intensyvią prekybą ir finansines sąsajas 
tarp valstybių narių, platesnį nacionalinės 
ekonominės politikos poveikį bei 
asimetrišką Sąjungos ir euro zonos 
politikos poveikį. Tokiu atveju Komisija 
atsižvelgdama į subsidiarumo principą 
patvirtina atitinkamas priemones;

Or. en

Pakeitimas 82
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įprastinėmis sąlygomis nuodugnaus 
vertinimo rezultatai pristatomi Europos 
Parlamentui ir Tarybai vykdant semestrą.

Or. en

Pakeitimas 83
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pažymi, kad Komisijos 
rekomendacijos neturėtų būti susijusios 
su tokiomis sritimis, kurios akivaizdžiai 
nepriklauso Sąjungos kompetencijai, pvz., 
darbo užmokesčio nustatymas; mano, kad 
didelė svarba turėtų būti teikiama 
nacionalinei darbo rinkos praktikai ir 
tradicijoms ir kad tai turėtų būti lemiamas 
veiksnys apibrėžiant visas 
rekomendacijas, kurios susijusios su 
socialinių partnerių pareigomis ar jų 
konkrečia pozicija palaikant socialinį 
dialogą;

Or. sv

Pakeitimas 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal Sutarties 121 straipsnio 4 dalį Taryba 
gali priimti rekomendacijas atitinkamai 

2. Remdamasi Komisijos rekomendacija ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
ir Europos socialiniais partneriais pagal 
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valstybei narei, kuriose pareiškiama, kad 
susidarė perviršinis disbalansas, ir 
rekomenduojama atitinkamai valstybei 
narei imtis taisomųjų veiksmų. Tose 
rekomendacijose apibūdinamas disbalanso 
pobūdis, išsamiai nurodoma, kokių 
taisomųjų veiksmų reikia imtis, ir 
nustatomas terminas, iki kurio atitinkama 
valstybė narė turi imtis šių taisomųjų 
veiksmų. Kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnio 4 dalyje, Taryba gali viešai 
paskelbti savo rekomendacijas.

Sutarties 121 straipsnio 4 dalį Taryba gali 
priimti rekomendacijas atitinkamai 
valstybei narei, kuriose pareiškiama, kad 
susidarė perviršinis disbalansas, ir 
rekomenduojama atitinkamai valstybei 
narei imtis taisomųjų veiksmų. Tose 
rekomendacijose apibūdinamas disbalanso 
pobūdis, išsamiai nurodoma, kokių 
taisomųjų veiksmų reikia imtis, ir 
nustatomas terminas, iki kurio atitinkama 
valstybė narė turi imtis šių taisomųjų 
veiksmų. Kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnio 4 dalyje, Taryba gali viešai 
paskelbti savo rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 85
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal Sutarties 121 straipsnio 4 dalį Taryba 
gali priimti rekomendacijas atitinkamai 
valstybei narei, kuriose pareiškiama, kad 
susidarė perviršinis disbalansas, ir 
rekomenduojama atitinkamai valstybei 
narei imtis taisomųjų veiksmų. Tose 
rekomendacijose apibūdinamas disbalanso 
pobūdis, išsamiai nurodoma, kokių 
taisomųjų veiksmų reikia imtis, ir 
nustatomas terminas, iki kurio atitinkama 
valstybė narė turi imtis šių taisomųjų 
veiksmų. Kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnio 4 dalyje, Taryba gali viešai 
paskelbti savo rekomendacijas.

2. Remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal Sutarties 121 straipsnio 4 dalį Taryba 
gali priimti rekomendacijas atitinkamai 
valstybei narei, kuriose pareiškiama, kad 
susidarė perviršinis disbalansas, ir 
rekomenduojama atitinkamai valstybei 
narei imtis taisomųjų veiksmų. Tose 
rekomendacijose apibūdinamas disbalanso 
pobūdis, bendrais bruožais nurodoma, 
kokių taisomųjų veiksmų reikia imtis, ir 
nustatomas terminas, iki kurio atitinkama 
valstybė narė turi imtis šių taisomųjų 
veiksmų. Kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnio 4 dalyje, Taryba gali viešai 
paskelbti savo rekomendacijas.

Or. en
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Pakeitimas 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. 2 dalyje minimos rekomendacijos 
atitinka Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje apibrėžtus Sąjungos tikslus. 
Rekomendacijose atsižvelgiama į SESV 
153 straipsnį, taip pat į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytas 
teises. Rekomendacijose taip pat 
visapusiškai atsižvelgiama į kiekvienos 
valstybės narės konkrečią padėtį, visų 
pirma į jos gamybinių ryšių modelį ir 
socialinį dialogą. Be to, pakankamai 
dėmesio skiriama rekomendacijų darnai 
ir nuoseklumui, pvz., perviršinio taupymo 
problema sprendžiama taip pat intensyviai 
kaip ir situacijos, kai valstybių 
ekonomikos patiria itin didelių skolų.

Or. en

Pagrindimas

Neįsivaizduojama, kad naujas perviršinio disbalanso procesas prieštarautų Europos 
Sutarčiai.  Reikėtų laikytis apdairumo siekiant užkirsti kelią tam, kad perviršinio 
disbalanso procesas netaptų „nekonstituciniu“.

Pakeitimas 87
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. 2 dalyje minimos rekomendacijos 
atitinka Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje apibrėžtus Sąjungos tikslus. 
Rekomendacijose atsižvelgiama į SESV 
153 straipsnį, taip pat į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytas 
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teises. Rekomendacijose taip pat 
visapusiškai atsižvelgiama į kiekvienos 
valstybės narės konkrečią padėtį, visų 
pirma į jos gamybinių ryšių modelį ir 
socialinį dialogą. Be to, pakankamai 
dėmesio skiriama rekomendacijų darnai 
ir nuoseklumui, pvz., perviršinio taupymo 
problema sprendžiama taip pat intensyviai 
kaip ir situacijos, kai valstybių 
ekonomikos patiria itin didelių skolų.

Or. en

Pakeitimas 88
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos valstybės narės, kurioms pradėta 
perviršinio disbalanso procedūra, Tarybai 
ir Komisijai teikia taisomųjų veiksmų 
planus iki termino, kuris nustatomas 
rekomendacijose pagal 7 straipsnį. 
Taisomųjų veiksmų plane išdėstomi 
specifiniai ir konkretūs politikos veiksmai, 
kuriuos atitinkama valstybė narė 
įgyvendino arba ketina įgyvendinti, ir 
pateikiamas jų įgyvendinimo tvarkaraštis.

1. Visos valstybės narės, kurioms pradėta 
perviršinio disbalanso procedūra, Tarybai 
ir Komisijai teikia taisomųjų veiksmų 
planus iki termino, kuris nustatomas 
rekomendacijose pagal 7 straipsnį. 
Taisomųjų veiksmų plane pasinaudojama 
visomis reikiamomis politikos 
priemonėmis, kuriomis disponuoja 
valdžios institucijos, atsižvelgiant į 
pagrindines piliečių, socialinių partnerių 
ir kitų nacionalinių suinteresuotųjų šalių 
teises. Plane išdėstomi specifiniai ir 
konkretūs politikos veiksmai, kuriuos 
atitinkama valstybė narė įgyvendino arba 
ketina įgyvendinti, ir pateikiamas jų 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

Or. en
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Pakeitimas 89
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybei narei pateikus pažangos 
ataskaitą, Euro grupės pirmininkas ir 
atsakingas Komisijos narys pateikia 
pranešimą Europos Parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 90
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nusprendusi, kad valstybė narė nesiėmė 
rekomenduotų taisomųjų veiksmų, 
remdamasi Komisijos rekomendacija
Taryba priima persvarstytas 
rekomendacijas pagal 7 straipsnį, kuriose 
pagal Komisijos rekomendaciją nustato 
kitą taisomųjų veiksmų terminą, kai turi 
būti atliekamas dar vienas vertinimas 
pagal šį straipsnį.

4. Nusprendusi, kad valstybė narė nesiėmė 
rekomenduotų taisomųjų veiksmų, 
Komisija prašo valstybės narės pateikti 
pasiaiškinimą, kuriuo vadovaudamasi 
Komisija atitinkamais atvejais nustato 
tvarkaraštį ir iš naujo pakartojamas, 
peržiūrimas arba panaikinamas 
patvirtintas veiksmų planas.

Or. en

Pakeitimas 91
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12 straipsnis
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Dialogas ir priežiūros vizitai
1. Komisija užtikrina nuolatinį dialogą su 
valstybių narių valdžios institucijomis 
pagal šio reglamento tikslus. Šiuo tikslu 
Komisija visose valstybėse narėse vykdo 
vizitus nuolatinio dialogo ir, atitinkamais 
atvejais, priežiūros tikslais.
2. Rengdama vizitus dialogo ir priežiūros 
tikslais, Komisija prireikus perduoda savo 
preliminarias išvadas atitinkamai 
valstybei narei, kuri gali pateikti savo 
pastabas.
3. Komisija vykdydama vizitus dialogo 
tikslais įvertina tikrąją ekonominę padėtį 
valstybėje narėje ir nustato grėsmes ar 
galimus sunkumus, susijusius su šio 
reglamento tikslų laikymusi.
4. Komisija vykdydama vizitus priežiūros 
tikslais stebi procesus ir patikrina, ar buvo 
imtasi priemonių vadovaujantis Tarybos 
ar Komisijos sprendimais pagal šio 
reglamento tikslus. Priežiūros vizitai 
atliekami visais atvejais, kai pateikiamos 
rekomendacijos. Komisija gali pakviesti 
Europos centrinio banko ar kitų susijusių 
institucijų atstovus dalyvauti priežiūros 
vizituose.
5. Komisija nuolat informuoja 
Ekonomikos ir finansų komitetą apie 
dialogo ir priežiūros vizitų išvadas.
6. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, reikalingų vizitams dialogo ir 
priežiūros tikslais palengvinti. Valstybės 
narės Komisijai paprašius arba 
savanoriškai teikia pagalbą visoms 
atitinkamoms nacionalinėms valdžios 
institucijoms, besiruošiančioms vizitams 
dialogo ir priežiūros tikslais ir juos 
vykdančioms.

Or. en
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Pakeitimas 92
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12a straipsnis
Delegavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
3 straipsnio 3a ir 4 dalyse nurodytus 
deleguotus teisės aktus ketverių metų 
laikotarpiui nuo …*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
ketverių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba jį 
atšaukia pagal -12b straipsnį.
2. Vos tik priėmusi deleguotą teisės aktą, 
Komisija apie jį tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiami laikantis -12b 
ir -12c straipsniuose nustatytų sąlygų.
_____
* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Or. en

Pakeitimas 93
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12b straipsnis
Delegavimo atšaukimas
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1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 3a ir 
4 dalyse nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodyto 
įgaliojimo delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 94
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trims mėnesiams.
2. Jei, pasibaigus laikotarpiui, nurodytam 
1 dalyje, nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame numatytą dieną.
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Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu prieš 
tai ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
informavo Komisiją apie savo ketinimą 
nepareikšti prieštaravimo.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, jis neįsigalioja. Pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
296 straipsnį prieštaraujanti institucija 
nurodo prieštaravimo deleguotam aktui 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 95
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12d straipsnis
Peržiūra
1. Ne vėliau kaip ...*, o po to kas treji 
metai Komisija skelbia šio reglamento
taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje, inter 
alia, įvertinama:
a) ar taikant rezultatų suvestinės rodiklius 
ir ribas pavyko nustatyti atsirandantį 
disbalansą ir stebėti jo pokyčius;
b) veiksmingo ekonominės politikos 
koordinavimo pagal SESV pažanga.
2. Ataskaita ir visi prie jos pridedami 
pasiūlymai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
* OL prašome įrašyti datą: xxx metai po 
šio reglamento įsigaliojimo datos.
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Or. en

Pakeitimas 96
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12 straipsnis
Delegavimas
1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
3 straipsnio 2a ir 4 dalyse nurodytus 
deleguotus teisės aktus ketverių metų 
laikotarpiui nuo …*. Komisija parengia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
ketverių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba jį 
atšaukia pagal -12a straipsnį.
2. Vos tik priėmusi deleguotą teisės aktą, 
Komisija apie jį tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimas priimti deleguotus teisės 
aktus Komisijai suteikiamas laikantis 
sąlygų, numatytų -12a ir -
12b straipsniuose.
* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Or. en

Pakeitimas 97
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12a straipsnis
Delegavimo atšaukimas
1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 3 straipsnio 2a ir 4 dalyse 
nurodytų įgaliojimų delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodyto 
įgaliojimo delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 98
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12b straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas trims mėnesiams.
2. Jei, pasibaigus laikotarpiui, nurodytam 
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1 dalyje, nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto, jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioja jame numatytą dieną.
Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu prieš 
tai ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
informavo Komisiją apie savo ketinimą 
nepareikšti prieštaravimo.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, jis neįsigalioja. Pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
296 straipsnį prieštaraujanti institucija 
nurodo prieštaravimo deleguotam aktui 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 99
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12 c straipsnis
Peržiūra
1. Ne vėliau kaip ...*, o po to kas treji 
metai Komisija skelbia šio reglamento 
taikymo ataskaitą. Toje ataskaitoje, inter 
alia, įvertinama:
a) ar taikant rezultatų suvestinės rodiklius 
ir ribas pavyko nustatyti atsirandantį 
disbalansą ir stebėti jo pokyčius;
b) veiksmingo ekonominės politikos 
koordinavimo pagal SESV pažanga.
2. Ataskaita ir visi prie jos pridedami 
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pasiūlymai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
* OL prašome įrašyti datą: xxx metai po 
šio reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimas 100
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja atkūrus 
normalias ekonomines sąlygas ir 
užtikrinus, taikant veiksmingą finansų 
rinkų reguliavimą, kad valstybės 
obligacijomis daugiau nebėra 
spekuliuojama.

Or. en


