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Pakeitimas 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamųjų „biudžeto konsolidavimo“ priemonių pasekmės aiškios. Reikėtų: 
– atšaukti ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinį, paktą „Euro plius“ ir Biudžeto paktą; 
– atšaukti Stabilumo paktą ir pakeisti jį tikru užimtumo ir socialinės pažangos paktu; 
– skatinti užimtumą, socialinį ir ekonominį augimą skiriant daugiau lėšų struktūriniams 
fondams ir Sanglaudos fondui; 
– sukurti Solidarumo fondą, kuris būtų naudojamas siekiant padėti šalims, patiriančioms 
sunkumų gamybos, pagrindinių viešųjų paslaugų ir padoraus darbo vietų kūrimo srityse.

Pakeitimas 27
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, 
apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, 
labai pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
valstybių narių valdžios sektoriaus deficito
ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama 
kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos 
už Sąjungos sistemos ribų;

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė ir 
ekonominės veiklos sulėtėjimas, apėmę
pasaulį pastaruosius trejus metus, labai 
pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
finansinių, ekonominių ir socialinių 
sąlygų pablogėjimą ir padidino valstybių 
narių valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, 
priversdama kai kurias iš jų kreiptis 
finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos 
ribų;
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Or. en

Pakeitimas 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, 
apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, 
labai pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
valstybių narių valdžios sektoriaus deficito 
ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama 
kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos 
už Sąjungos sistemos ribų;

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, 
apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, 
labai pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
finansinių, ekonominių ir socialinių 
sąlygų ir valstybių narių valdžios 
sektoriaus deficito ir skolos būklės 
pablogėjimą, priversdama kai kurias iš jų 
kreiptis finansinės pagalbos už Sąjungos 
sistemos ribų;

Or. en

Pakeitimas 29
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) ekonomikos krizė aiškiai parodė, kad 
ES reikia įgyvendinti alternatyvią 
ekonominės politikos darbotvarkę, kuria 
būtų užtikrinamos ne tik taupymo 
priemonės, bet ir vystimasis, aukštos 
kokybės visiškas užimtumas, tvarus 
augimas ir fiskalinė atsakomybė laikantis 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
vykdant jos uždavinius;

Or. en
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Pakeitimas 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) staigus valstybių narių ekonomikos 
ir biudžeto būklės pablogėjimas turėjo itin 
neigiamą poveikį dėl staiga išaugusio 
nedarbo lygio visoje Sąjungoje, o viena iš 
labiausiai nuo krizės nukentėjusių 
visuomenės grupių – jaunimas iki 
25 metų. Šios grupės nedarbo lygis išaugo 
iki 20 proc., o daugelyje valstybių narių 
siekia daugiau kaip 40 proc. Dėl šios 
priežasties sumažėjo apmokestinimo bazė, 
staiga išaugo ekonominės ir socialinės 
išlaidos, todėl itin didėjo skurdas ir 
socialinė atskirtis, o ekonomikos augimo 
galimybių netekimas ypač trukdo gerinti 
ekonomikos ir biudžeto padėtį;

Or. en

Pakeitimas 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje nurodyta, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;
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Or. en

Pakeitimas 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) visos Europos Sąjungos politikos 
kryptys turi atitikti Pagrindinių teisių 
chartiją, kuria piliečiams suteikiamos 
individualios ir kolektyvinės teisės. ES ir 
jos valstybės narės taip pat turėtų laikytis 
svarbiausių pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos, kuri gina visų 
darbuotojų pagrindines teises, konvencijų 
principų;

Or. en

Pakeitimas 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos 
daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų 
politikos sąlygų, susijusių su šia finansine 
pagalba, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų 
integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, 
kad būtų išvengta finansinio stabilumo 
sunkumų patiriančios valstybės narės 
užkrečiamojo poveikio likusioje euro 
zonos dalyje;

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos 
daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų 
politikos sąlygų, susijusių su šia finansine 
pagalba, teikiama siekiant skatinti tvarų 
augimą, užimtumą ir socialinę pažangą 
skatinti, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų 
integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, 
kad būtų išvengta finansinio stabilumo 
sunkumų patiriančios valstybės narės 
užkrečiamojo poveikio likusioje euro 
zonos dalyje;
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Or. en

Pakeitimas 34
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos 
daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų 
politikos sąlygų, susijusių su šia finansine 
pagalba, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų 
integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, 
kad būtų išvengta finansinio stabilumo 
sunkumų patiriančios valstybės narės 
užkrečiamojo poveikio likusioje euro 
zonos dalyje;

(2) visiškas Sutartimi sukurtos Sąjungos 
daugiašalės priežiūros sistemos ir galimų 
politikos sąlygų, susijusių su šia finansine 
pagalba, teikiama siekiant skatinti 
augimą, nuoseklumas turėtų būti įtvirtintas 
Sąjungos teisėje. Valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos ir finansų 
integracijai reikalinga griežtesnė priežiūra, 
kad būtų išvengta finansinio stabilumo 
sunkumų patiriančios valstybės narės 
užkrečiamojo poveikio likusioje euro 
zonos dalyje;

Or. en

Pakeitimas 35
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2 a) siekiant išsaugoti užimtumą, į 
ekonomikos valdymą, taip pat į 
sugriežtintas ekonomikos politikos 
priežiūros priemones bei tam tikras 
tinkamas ir darnias socialines priemones 
turėtų būti įtrauktas socialinio valdymo 
aspektas;

Or. en
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Pakeitimas 36
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros 
intensyvumas turėtų būti proporcingas 
patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir 
turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, 
kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog 
prevencinės paramos, grindžiamos 
reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki 
išsamios makroekonominio koregavimo 
programos, apimančios griežtas politikos 
sąlygas, pobūdį;

(3) ekonominės ir fiskalinės priežiūros 
intensyvumas turėtų būti proporcingas 
patiriamų finansinių sunkumų dydžiui ir 
turėtų atitikti gautos finansinės pagalbos, 
kuri gali būti skirtinga – nuo tiesiog 
prevencinės paramos, grindžiamos 
reikalavimų atitikimo sąlygomis, iki 
išsamios makroekonominio koregavimo 
programos, apimančios griežtas politikos 
sąlygas, pobūdį. Bet kokioje 
makroekonominio koregavimo 
programoje, jei įmanoma, atsižvelgiama į 
atitinkamos šalies nacionalinę reformų 
programą įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją 
„Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 37
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra 
euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų 
finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma 
griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti 
greitą jos normalios būklės atkūrimą ir 
apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares 
nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši 
griežtesnė priežiūra turėtų apimti geresnę 
prieigą prie informacijos, reikalingos 
ekonominei, fiskalinei ir finansinei 
situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų 

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra 
euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų 
finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma 
griežtesnė priežiūra, siekiant: a) užtikrinti 
greitą jos normalios būklės atkūrimą ir 
apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares 
nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio; 
b) neleisti, kad finansiniai sukrėtimai 
taptų socialinių sąlygų blogėjimo ir 
pensijų netvarumo priežastimi; c) kovoti 
su socialine atskirtimi, skurdu ir švietimo 
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ataskaitų teikimą Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK) arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos 
turėtų būti taikomos valstybėms narėms, 
prašančioms prevencinės pagalbos iš 
Europos finansinio stabilumo fondo 
(EFSF), Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

galimybių trūkumu, ypač labiausiai 
pažeidžiamų visuomenės grupių. Ši 
griežtesnė priežiūra turėtų apimti geresnę 
prieigą prie informacijos, reikalingos 
ekonominei, fiskalinei ir finansinei 
situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų 
ataskaitų teikimą Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK) arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos 
turėtų būti taikomos valstybėms narėms, 
prašančioms prevencinės pagalbos iš 
Europos finansinio stabilumo fondo 
(EFSF), Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

Or. en

Pakeitimas 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra 
euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų 
finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma 
griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti 
greitą jos normalios būklės atkūrimą ir 
apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares 
nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši 
griežtesnė priežiūra turėtų apimti geresnę 
prieigą prie informacijos, reikalingos 
ekonominei, fiskalinei ir finansinei 
situacijai įdėmiai stebėti, ir reguliarų 
ataskaitų teikimą Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK) arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu. Tos pačios priežiūros sąlygos 
turėtų būti taikomos valstybėms narėms, 
prašančioms prevencinės pagalbos iš 
Europos finansinio stabilumo fondo 

(4) jei valstybė narė, kurios valiuta yra 
euro, patiria arba rizikuoja patirti rimtų 
finansinių sutrikimų, jai turėtų būti taikoma 
griežtesnė priežiūra, siekiant užtikrinti 
greitą jos normalios būklės atkūrimą ir 
apsaugoti kitas euro zonos valstybes nares 
nuo galimo neigiamo šalutinio poveikio. Ši 
griežtesnė priežiūra turėtų apimti platesnę 
prieigą prie informacijos, reikalingos 
socialinei, užimtumo, fiskalinei ir 
finansinei padėčiai įdėmiai stebėti, ir 
nustatyti reguliarų ataskaitų teikimą
Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
finansų komitetui (EFK), Užimtumo 
komitetui ir Socialinės apsaugos 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarieji gali nurodyti tuo tikslu. Tos 
pačios priežiūros sąlygos turėtų būti 
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(EFSF), Europos stabilumo mechanizmo 
(ESM), Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
ar kitos tarptautinės finansų institucijos;

taikomos valstybėms narėms, prašančioms 
prevencinės pagalbos iš Europos finansinio 
stabilumo fondo (EFSF), Europos 
stabilumo mechanizmo (ESM), 
Tarptautinio valiutos fondo (TVF) ar kitos 
tarptautinės finansų institucijos;

Or. en

Pakeitimas 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) valstybių narių, kurioms taikoma 
makroekonominio koregavimo programa, 
ekonominės ir fiskalinės situacijos 
priežiūra turėtų būti labai sugriežtinta. Dėl 
visapusiško tokios programos pobūdžio kiti 
ekonominės ir fiskalinės priežiūros 
procesai turėtų būti sustabdyti, kol 
vykdoma makroekonominio koregavimo 
programa, siekiant išvengti ataskaitų 
teikimo prievolės dubliavimo;

(5) valstybių narių, kurioms taikoma 
makroekonominio koregavimo programa, 
ekonominės, fiskalinės, užimtumo ir 
socialinės situacijos priežiūra turėtų būti 
labai sugriežtinta. Tokia programa apima 
priemones, kuriomis siekiama integruoto 
tikslo – atkurti finansinį stabilumą ir 
pasiekti ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategijos tikslus. Valstybės 
narės teikia pažangos ataskaitas abiem 
aspektais. Dėl visapusiško 
makroekonominio koregavimo programos 
pobūdžio kiti ekonominės ir fiskalinės 
priežiūros procesai turėtų būti sustabdyti, 
kol vykdoma makroekonominio 
koregavimo programa, siekiant išvengti 
ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo;

Or. en

Pakeitimas 40
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat bus sustabdyti Sąjungos fondų 
mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 21 
straipsnio 6 dalyje,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat bus sustabdyti Sąjungos fondų 
mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 

Išbraukta.
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plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 21 
straipsnio 6 dalyje,

Or. en

Pakeitimas 42
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat bus sustabdyti Sąjungos fondų 
mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos 
žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, 
bendros nuostatos ir Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos 
bendrosios nuostatos, ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 
21 straipsnio 6 dalyje,

(7) valstybės narės, kurios patiria arba 
gali patirti didelių sunkumų finansinio 
stabilumo srityje ir (arba) kurios gauna 
arba gali gauti finansinę paramą, yra 
priklausomos nuo Europos solidarumo. 
ES struktūriniai fondai ir Sanglaudos 
fondas gali labai prisidėti užtikrinant, kad 
net ir esant sunkiai finansinei padėčiai 
būtų investuojama siekiant įgyvendinti 
ekonomikos augimo, užimtumo ir 
socialinius strategijos „Europa 2020“ 
tikslus. Taigi koregavimo programos 
projektas galėtų būti pateikiamas kartu su 
atitinkamos valstybės narės prašymu 
laikinai padidinti mokėjimus arba 
galutinio likučio iš struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo išmokėjimą,

Or. en

Pakeitimas 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat bus sustabdyti Sąjungos fondų 
mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje,

(7) priėmus sprendimą dėl rimto ir 
pakartotinio valstybės narės koregavimo 
programos pažeidimo galėtų būti 
sustabdyti Sąjungos fondų mokėjimai ar 
įsipareigojimai, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje. 
Kita vertus, tos valstybės narės, kurių 
ekonominė, biudžeto ir socialinė padėtis 
ypač sunki ir kurios deda dideles 
pastangas siekdamos stiprinti ekonomikos 
atsigavimą ir remti darbo vietų kūrimą, 
turėtų gauti daugiau naudos iš Europos 
solidarumo, skiriant joms daugiau 
Europos fondų lėšų. Tai padėtų joms 
užtikrinti biudžeto stabilumą ir kartu 
skatinti ekonomikos augimą, remti darbo 
vietų kūrimą ir išsaugoti tinkamą 
socialinės apsaugos lygį,

Or. en

Pakeitimas 44
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat bus sustabdyti Sąjungos fondų

(7) priėmus sprendimą dėl valstybės narės 
koregavimo programos nesilaikymo taip 
pat galėtų būti numatyti Sąjungos fondų 
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mokėjimai ar įsipareigojimai, kaip 
numatyta Reglamento (ES) Nr. XXX, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės 
plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 
Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio 
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių 
veiklos gairės pateiktos Bendroje 
strateginėje programoje, bendros nuostatos 
ir Europos regioninės plėtros fondui, 
Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos 
fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 
1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje,

įsipareigojimai, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. XXX, kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 
fondui, kurių veiklos gairės pateiktos 
Bendroje strateginėje programoje, bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros 
fondui, Europos socialiniam fondui ir 
Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios 
nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006, 21 straipsnio 6 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šį reglamentą visapusiškai 
laikomasi SESV 152 straipsnio, o 
rekomendacijose, pateiktose pagal šį 
reglamentą, atsižvelgiama į nacionalinę 
darbo užmokesčio nustatymo praktiką ir 
už tai atsakingas institucijas. Taip pat 
atsižvelgiama į Pagrindinių teisių 
chartijos 28 straipsnį, taigi nedaroma 
poveikio teisei derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų, juos sudaryti ir įgyvendinti, 
taip pat imtis kolektyvinių darbuotojų 
interesų gynimo veiksmų pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką.

Or. en

Pakeitimas 46
Frédéric Daerden
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento taikymas atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
153 straipsnio 3 dalį ir 152 straipsnį. 
Pagal šį reglamentą priimti sprendimai 
atitinka subsidiarumo ir socialinio 
dialogo principus bei valstybių narių ir 
socialinių partnerių įgaliojimus darbo 
užmokesčio formavimo ir pensijų 
mokėjimo srityse. Taikant šį reglamentą 
laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 28 straipsnio ir nedaromas 
poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų, juos sudaryti ar įgyvendinti, 
taip pat teisei į kolektyvinius veiksmus, 
deramai atsižvelgiant į nacionalinę 
bendrų derybų praktiką arba įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali nuspręsti valstybei narei, 
turinčiai didelių finansinio stabilumo 
sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. 
Tokiai valstybei narei suteikiama galimybė 
iš anksto pareikšti savo nuomonę. Kas šešis 
mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia 
toliau taikyti griežtesnę priežiūrą.

1. Komisija gali nuspręsti valstybei narei, 
turinčiai didelių finansinio stabilumo 
sunkumų, taikyti griežtesnę priežiūrą. 
Tokiai valstybei narei ir socialiniams 
partneriams suteikiama galimybė iš anksto 
pareikšti savo nuomonę. Kas šešis 
mėnesius Komisija sprendžia, ar reikia 
toliau taikyti griežtesnę priežiūrą.

Or. en
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Pakeitimas 48
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kiekvieną pagal 1 ir 2 dalis 
priimtą sprendimą paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) teikia visą naujausią informaciją, 
kurios reikia ES ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo strategijos
įgyvendinimo pažangai įdėmiai stebėti, 
grindžiamą bendroje vertinimo sistemoje 
nustatytais rodikliais;

Or. en

Pakeitimas 50
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) teikia Europos Parlamentui 
informaciją apie skurdo raidą kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Or. en
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Pakeitimas 51
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) teikia Europos Parlamentui, 
Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams informaciją apie valstybės 
investicijas siekiant ekonomikos augimo, 
užimtumo ir socialinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų.

Or. en

Pakeitimas 52
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Valstybė narė, kuriai taikoma 
priežiūra, jokiu būdu neturėtų įgyvendinti 
1, 2 ir 3 dalyse nurodytų priemonių 
pažeisdama socialines teises, bet turėtų 
stengtis stiprinti bendrosios rinkos 
socialinį ir lyčių aspektą.

Or. en

Pakeitimas 53
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 b. Valstybė narė, kuriai taikoma 
priežiūra, įgyvendindama koregavimo 
programą turi visapusiškai laikytis darbo 
teisės ir praktikos, gerbti teises į 
kolektyvinį atstovavimą ir derybas, taip 
pat į kolektyvinius veiksmus, įskaitant 
teisę streikuoti.

Or. en

Pakeitimas 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija kartu su ECB vykdo 
reguliarius išvykstamuosius patikrinimus 
valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, 
siekdama patikrinti, kokia pažanga 
padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji 
teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK) – arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu – ir įvertina, ar reikalingos 
tolesnės priemonės. Šie išvykstamieji 
patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) 
1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą 
stebėseną vietoje.

4. Komisija kartu su ECB ir Tarptautine 
darbo organizacija (TDO) vykdo 
reguliarius išvykstamuosius patikrinimus 
valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, 
siekdama patikrinti, kokia pažanga 
padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji 
teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK), Užimtumo komitetui ir 
Socialinės apsaugos komitetui – arba 
kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji 
gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar 
reikalingos tolesnės priemonės. Šie 
išvykstamieji patikrinimai pakeičia 
Reglamento (EB) 1467/97 10a straipsnio 
2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

Or. en

Pakeitimas 55
Tamás Deutsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė situacija turi 
didelį neigiamą poveikį euro zonos 
finansiniam stabilumui, Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu 
kvalifikuota balsų dauguma gali 
rekomenduoti atitinkamai valstybei narei 
kreiptis finansinės pagalbos ir parengti 
makroekonominio koregavimo programą.
Taryba gali nuspręsti šią rekomendaciją 
paskelbti viešai.

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė situacija turi 
didelį neigiamą poveikį euro zonos 
finansiniam stabilumui, Europos 
Parlamentas ir Taryba, remdamiesi
Komisijos pasiūlymu gali rekomenduoti 
atitinkamai valstybei narei kreiptis 
finansinės pagalbos ir parengti 
makroekonominio koregavimo programą. 
Taryba priima sprendimus kvalifikuota 
balsų dauguma. 

Or. en

Pakeitimas 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė situacija turi 
didelį neigiamą poveikį euro zonos 
finansiniam stabilumui, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų 
dauguma gali rekomenduoti atitinkamai 
valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos 
ir parengti makroekonominio koregavimo 
programą. Taryba gali nuspręsti šią 
rekomendaciją paskelbti viešai.

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė, ekonominė ir 
socialinė situacija turi didelį neigiamą 
poveikį euro zonos finansiniam ir 
ekonominiam stabilumui, Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu 
kvalifikuota balsų dauguma gali 
rekomenduoti atitinkamai valstybei narei 
kreiptis finansinės pagalbos ir parengti 
makroekonominio koregavimo programą. 
Taryba šią rekomendaciją paskelbia viešai.

Or. en
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Pakeitimas 57
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė situacija turi 
didelį neigiamą poveikį euro zonos 
finansiniam stabilumui, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų 
dauguma gali rekomenduoti atitinkamai 
valstybei narei kreiptis finansinės pagalbos 
ir parengti makroekonominio koregavimo 
programą. Taryba gali nuspręsti šią 
rekomendaciją paskelbti viešai.

5. Kai nusprendžiama – remiantis 4 dalyje 
numatytu įvertinimu – kad reikalingos 
tolesnės priemonės ir kad atitinkamos 
valstybės narės finansinė situacija turi 
didelį neigiamą poveikį euro zonos 
finansiniam stabilumui, Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu gali rekomenduoti 
atitinkamai valstybei narei kreiptis 
finansinės pagalbos ir parengti 
makroekonominio koregavimo programą. 
Taryba gali nuspręsti šią rekomendaciją 
paskelbti viešai. 

Or. en

Pakeitimas 58
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Priimant sprendimą pagal 5 dalį 
laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos 
rekomendaciją, jei per 10 dienų nuo 
rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en
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Pakeitimas 59
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį 
paskelbiama viešai:

Išbraukta.

(a) atitinkamas Europos Parlamento 
komitetas gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 
nuomonėmis;
(b) atitinkamos valstybės narės 
parlamentas gali pakviesti Komisijos 
atstovus pasikeisti nuomonėmis.

Or. en

Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos 
klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame 
reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį 
paskelbiama viešai:

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį 
paskelbiama:

Or. en

Pakeitimas 61
Tamás Deutsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį 
paskelbiama viešai:

6. Kai rekomendacija pagal 5 dalį 
paskelbiama:

Or. en

Pakeitimas 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamas Europos Parlamento 
komitetas gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 
nuomonėmis;

(a) atitinkami Europos Parlamento 
komitetai gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 
nuomonėmis;

Or. en

Pakeitimas 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a straipsnis
Tvaraus ekonomikos atsigavimo 

programa
1. Valstybė narė, kuriai taikoma 
griežtesnė priežiūra, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, priima 
tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programą, kuria siekiama užtikrinti 
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viešųjų finansų ir ekonomikos atsigavimo 
tvarumą.
2. Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programoje nustatomi daugiamečiai 
valstybės investicijų ir socialinių išlaidų 
tikslai, kuriais siekiama užtikrinti 
palankias sąlygas ES ekonomikos augimo 
ir darbo vietų kūrimo strategijos tikslams
pasiekti. Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programoje, atsižvelgiant į struktūrinius 
trūkumus, numatomos konkrečios 
prioritetinės programos ir projektai, 
kuriuos būtina įgyvendinti siekiant 
stabilizuoti bendrą paklausą.
3. Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programoje numatomi bet kokie veiksmai, 
kuriais siekiama mobilizuoti ES išteklius, 
susijusius su šiomis priemonėmis:
– Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondu,
– struktūriniais fondais,
– ES projektų obligacijomis,
– bendrąja programa „Horizontas 2020“.
4. Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programa pridedama prie dokumentų, 
kurie turi būti pateikti Komisijai pagal 
3 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, norinti gauti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
EFSF, ESM, Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ar kitos institucijos, 

Valstybė narė, norinti gauti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
EFSF, ESM, Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) ar kitos institucijos, 
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nepriklausančios Sąjungos sistemai, 
nedelsdama apie savo ketinimus 
informuoja Tarybą, Komisiją ir ECB. 
Gavęs Komisijos įvertinimą, EFK arba 
kuris nors pakomitetis, kurį pastarasis gali 
nurodyti tuo tikslu, surengia šio numatomo 
prašymo aptarimą.

nepriklausančios Sąjungos sistemai, 
nedelsdama apie savo ketinimus 
informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, 
Komisiją ir ECB. Gavęs Komisijos 
įvertinimą, EFK arba kuris nors 
pakomitetis, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu, surengia šio numatomo prašymo 
aptarimą.

Or. en

Pakeitimas 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į 
EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, 
kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos 
valstybės narės valstybės skolos tvarumo, 
taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti 
numatomą finansinę pagalbą analizę ir 
perduoda ją EFK arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu.

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į 
EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, 
kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos 
valstybės narės valstybės skolos tvarumo 
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu, 
taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti 
numatomą finansinę pagalbą analizę ir 
perduoda ją EFK arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu.

Or. en

Pakeitimas 66
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į 
EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, 
kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos 
valstybės narės valstybės skolos tvarumo, 

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į 
EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, 
kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos 
valstybės narės valstybės skolos tvarumo, 
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taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti 
numatomą finansinę pagalbą analizę ir 
perduoda ją EFK arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu.

taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti 
numatomą finansinę pagalbą, toliau
laikantis Sąjungos ekonomikos augimo ir 
skurdo lygio bei užimtumo strategijos 
tikslų, analizę ir perduoda ją EFK, 
Užimtumo komitetui ir Socialinės 
apsaugos komitetui arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti 
tuo tikslu.

Or. en

Pakeitimas 67
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei ir
finansinei situacijai ir jos gebėjimui 
finansuoti visus savo poreikius finansų 
rinkose atkurti, projektą. Koregavimo 
programos projekte atsižvelgiama į esamas 
rekomendacijas, skirtas atitinkamai 
valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir 
(arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus 
jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, 
stiprinti ir gilinti reikalingas politikos 
priemones.

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei, socialinei,
finansinei ir užimtumo situacijai ir jos 
gebėjimui finansuoti visus savo poreikius 
finansų rinkose atkurti, projektą. 
Nepažeidžiant Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsnio, taip pat 
ekonomikos augimo, užimtumo ir 
socialinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones. Taigi koregavimo 
programos projektas gali būti pateikiamas 
kartu su atitinkamos valstybės narės 
prašymu laikinai padidinti mokėjimus 
arba galutinio likučio iš struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo išmokėjimą.

Or. en



PE483.682v01-00 26/40 AM\893501LT.doc

LT

Pakeitimas 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei ir
finansinei situacijai ir jos gebėjimui 
finansuoti visus savo poreikius finansų 
rinkose atkurti, projektą. Koregavimo 
programos projekte atsižvelgiama į esamas 
rekomendacijas, skirtas atitinkamai 
valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir 
(arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus 
jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, 
stiprinti ir gilinti reikalingas politikos 
priemones.

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB ir Tarptautine 
darbo organizacija (TDO), pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei, finansinei 
ir socialinei situacijai ir jos gebėjimui 
finansuoti visus savo poreikius finansų 
rinkose atkurti, projektą. Koregavimo 
programos projektas visiškai atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnį ir esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones. Valstybės narės į savo 
makroekonominio koregavimo programas 
įtraukia atnaujintą ir detalų aprašą, 
kuriame pateikiami numatytų 
daugiamečių išlaidų tikslai, tiesiogiai 
susiję su ES ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategijos tikslų, įskaitant 
valstybės investicijas, įgyvendinimu. 
Šiame detaliame apraše tinkamai 
paaiškinami numatytų išlaidų pagal 
naujausias stabilumo programas 
skirtumai.

Or. en

Pakeitimas 69
Sergio Gutiérrez Prieto
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei 
situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus 
savo poreikius finansų rinkose atkurti, 
projektą. Koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones.

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei, socialinei
ir finansinei situacijai ir jos gebėjimui 
finansuoti visus savo poreikius finansų 
rinkose atkurti, projektą. Visoms 
koregavimo programoms turi būti 
nustatytas realus tvarkaraštis (vidutinės 
trukmės ir ilgalaikis), atsižvelgiant į tai, 
kad koregavimo programos neturi būti 
pernelyg staigiai ar per greitai 
įgyvendinamos, nes taip jos pakenktų 
ekonomikos atsigavimui ir darbo vietų 
kūrimui ir dar labiau sustiprintų 
neigiamą ekonominį ir socialinį krizės 
poveikį. Koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones.

Or. en

Pakeitimas 70
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 

1. Valstybė narė, prašanti finansinės 
pagalbos iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM arba ją gaunanti, 
Komisijos, veikiančios kartu su ECB, 
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parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei 
situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus 
savo poreikius finansų rinkose atkurti, 
projektą. Koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones.

pritarimu parengia koregavimo programos, 
skirtos patikimai ir tvariai ekonominei ir 
finansinei situacijai ir jos gebėjimui 
finansuoti visus savo poreikius finansų 
rinkose atkurti, projektą. Koregavimo 
programos projekte atsižvelgiama į esamas 
rekomendacijas, skirtas atitinkamai 
valstybei narei pagal Sutarties 121, 126 ir 
(arba) 148 straipsnius – ir į jos veiksmus 
jas įgyvendinant – kartu siekiant plėsti, 
stiprinti ir gilinti reikalingas politikos 
priemones. Bet kokioje makroekonominio 
koregavimo programoje, jei įmanoma, 
atsižvelgiama į atitinkamos šalies 
nacionalinę reformų programą 
įgyvendinant ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategiją „Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 71
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ekonominei ir finansinei 
situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus 
savo poreikius finansų rinkose atkurti, 
projektą. Koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones.

1. Valstybė narė, gaunanti finansinę 
pagalbą iš vienos ar kelių kitų valstybių, 
IMF, EFSF ar ESM, Komisijos, 
veikiančios kartu su ECB, pritarimu 
parengia koregavimo programos, skirtos 
patikimai ir tvariai ir užimtumą 
skatinančiai ekonominei ir finansinei 
situacijai ir jos gebėjimui finansuoti visus 
savo poreikius finansų rinkose atkurti, 
projektą. Koregavimo programos projekte 
atsižvelgiama į esamas rekomendacijas, 
skirtas atitinkamai valstybei narei pagal 
Sutarties 121, 126 ir (arba) 148 straipsnius 
– ir į jos veiksmus jas įgyvendinant – kartu 
siekiant plėsti, stiprinti ir gilinti reikalingas 
politikos priemones.

Or. en
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Pakeitimas 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Valstybė narė pagal 
makroekonominio koregavimo programą, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
Komisija, priima tvaraus ekonomikos 
atsigavimo programą, kurioje nustatomi 
daugiamečiai valstybės investicijų ir 
socialinių išlaidų tikslai, siekiant 
užtikrinti palankias sąlygas ES 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategijos tikslams pasiekti.   
Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programoje numatomos ir atrenkamos 
tam tikros konkrečios prioritetinės 
programos ir projektai, kuriais siekiama 
stabilizuoti bendrą paklausą, didinti tvarų 
ekonomikos augimą ir mažinti valstybės 
narės struktūrinius trūkumus.
Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programoje taip pat tiksliai nurodomi 
finansinių išteklių, įskaitant EIB paskolas 
ir ES finansines priemones, koregavimo ir 
mobilizavimo planai.
Tvaraus ekonomikos atsigavimo 
programos ataskaita įtraukiama į 
koregavimo programas ir kasmet 
atnaujinama. 

Or. en

Pakeitimas 73
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma
tvirtina koregavimo programą.

2. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, tvirtina koregavimo programą.
Laikoma, kad Taryba priėmė Komisijos 
rekomendaciją, jei per 10 dienų nuo 
rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 74
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma 
tvirtina koregavimo programą.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu, tvirtina 
koregavimo programą. Taryba priima 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB stebi pažangą, 
padarytą įgyvendinant koregavimo 
programą, ir kas tris mėnesius informuoja 
EFK ar kurį nors pakomitetį, kurį 

3. Komisija kartu su ECB ir TDO stebi 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
koregavimo programą, ir kas tris mėnesius 
informuoja EFK ar kurį nors pakomitetį, 
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pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. 
Atitinkama valstybė narė visapusiškai 
bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, 
ji pateikia Komisijai visą informaciją, kurią 
pastaroji laiko būtina programai stebėti. 
Taikoma 3 straipsnio 3 dalis.

kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, taip 
pat Europos Parlamentą ir atitinkamos 
valstybės narės parlamentą. Atitinkama 
valstybė narė visapusiškai bendradarbiauja 
su Komisija. Visų pirma, ji pateikia 
Komisijai visą informaciją, kurią pastaroji 
laiko būtina programai stebėti. Taikoma 
3 straipsnio 3 dalis.

Or. en

Pakeitimas 76
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, 
kartu su atitinkama valstybe nare 
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima 
sprendimą dėl koregavimo programos 
pakeitimų.

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, 
kartu su atitinkama valstybe nare
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
priima sprendimą dėl koregavimo 
programos pakeitimų. Priimant šį 
sprendimą laikoma, kad Taryba priėmė 
Komisijos rekomendaciją, jei per 10 dienų 
nuo rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 77
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, 4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, 
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kartu su atitinkama valstybe nare 
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima 
sprendimą dėl koregavimo programos 
pakeitimų.

kartu su atitinkama valstybe nare 
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu, priima 
sprendimą dėl koregavimo programos 
pakeitimų. Taryba priima sprendimus 
kvalifikuota balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB, 
kartu su atitinkama valstybe nare 
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima 
sprendimą dėl koregavimo programos 
pakeitimų.

4. Komisija, bendradarbiaudama su ECB ir 
TDO, kartu su atitinkama valstybe nare 
analizuoja, kokie jos koregavimo 
programos pakeitimai gali būti reikalingi. 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma priima 
sprendimą dėl koregavimo programos 
pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 79
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą 
stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo 
makroekonominio koregavimo programos, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, 

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą 
stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo 
makroekonominio koregavimo programos, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
gali nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė 
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kad atitinkama valstybė narė nevykdo 
koregavimo programoje nustatytų politikos 
reikalavimų.

nevykdo koregavimo programoje nustatytų 
politikos reikalavimų. Priimant šį 
sprendimą laikoma, kad Taryba priėmė 
Komisijos rekomendaciją, jei per 10 dienų 
nuo rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 80
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą 
stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo 
makroekonominio koregavimo programos, 
Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti, 
kad atitinkama valstybė narė nevykdo 
koregavimo programoje nustatytų politikos 
reikalavimų.

5. Jeigu vykdant 3 dalyje nurodytą 
stebėseną nustatomi dideli nukrypimai nuo 
makroekonominio koregavimo programos, 
Europos Parlamentas ir Taryba, 
remdamiesi Komisijos pasiūlymu, gali 
nuspręsti, kad atitinkama valstybė narė 
nevykdo koregavimo programoje nustatytų 
politikos reikalavimų. Taryba priima 
sprendimus kvalifikuota balsų dauguma.

Or. en

Pakeitimas 81
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atitinkamas Europos Parlamento 
komitetas gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 

Išbraukta.
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nuomonėmis apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant koregavimo programą.

Or. en

Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos 
klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame 
reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atitinkamas Europos Parlamento 
komitetas gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 
nuomonėmis apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant koregavimo programą.

7. Atitinkami Europos Parlamento 
komitetai gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus pasikeisti 
nuomonėmis apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant koregavimo programą.

Or. en

Pakeitimas 83
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atitinkamos valstybės narės 
parlamentas gali pakviesti Komisijos 
atstovus pasikeisti nuomonėmis apie 
pažangą, padarytą įgyvendinant 
koregavimo programą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Toks keitimasis nuomonėmis turėtų būti įtrauktas į platesnio masto dialogą ekonomikos 
klausimais, kuris yra ypač svarbus. Taigi pageidautina dialogui ekonomikos klausimais šiame 
reglamente skirti atskirą straipsnį.

Pakeitimas 84
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis
Dialogas ekonomikos klausimais

1. Siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti 
didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, 
Europos Parlamento kompetentingas 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir, prireikus, Europos Vadovų 
Tarybos pirmininką arba Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
rekomendacijų ir pagal šį reglamentą 
priimtų sprendimų.
2. Kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali pasiūlyti valstybei narei, 
kuriai pagal šį reglamentą skirta Tarybos 
rekomendacija ar sprendimas, galimybę 
dalyvauti keičiantis nuomonėmis.
3. Valstybės narės, kuriai pagal šį 
reglamentą skirta Tarybos rekomendacija 
ar sprendimas, parlamentas gali pakviesti 
Komisijos atstovus dalyvauti keičiantis 
nuomonėmis.
4. Taryba ir Komisija reguliariai 
informuoja Europos Parlamentą apie šio 
reglamento taikymo rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestro atitikimas

Išbraukta.

Laikoma, kad šio reglamento 6 straipsnio 
3 dalyje numatyta stebėsena pakeičia 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestro stebėseną ir 
vertinimą, numatytus Reglamento (EB) 
Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros 
stiprinimo ir ekonominės politikos 
priežiūros bei koordinavimo 
2a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 86
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Suderinamumas su Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos 28 straipsniu 
ir teise dirbti

Šiame reglamente atsižvelgiama į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 28 straipsnį, taigi juo nedaroma 
poveikio teisei derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų, juos sudaryti ar įgyvendinti 
arba imtis kolektyvinių veiksmų pagal 
nacionalinę teisę ir praktiką. Šiuo 
reglamentu taip pat nedaroma poveikio 
teisei dirbti.
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Or. en

Pakeitimas 87
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Suderinamumas su teise į kolektyvines 

derybas ir kolektyvinius veiksmus
Laikantis Europos Sąjungos teisės ir 
nacionalinės teisės aktų bei praktikos, 
makroekonominio koregavimo 
programomis pagal šį reglamentą 
nedaroma poveikio darbuotojų ir 
darbdavių arba jų atitinkamų 
organizacijų teisei derėtis dėl kolektyvinių 
susitarimų ir juos pasirašyti atitinkamais 
lygmenimis, taip pat imtis kolektyvinių 
veiksmų šiems susitarimams ginti, 
įskaitant streikus.

Or. en

Pakeitimas 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Suderinamumas su Sąjungos ekonomikos 

augimo ir užimtumo tikslais
Makroekonominio koregavimo programų 
įgyvendinimas pagal šį reglamentą nėra 
pagrindas valstybei narei nesilaikyti savo 
įsipareigojimų Sąjungos ekonomikos 
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augimo ir užimtumo strategijos srityje ir 
Sąjungai nesilaikyti ar nepaisyti savo 
bendros pareigos skatinti aukštą 
užimtumo lygį, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 89
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po 
programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta 
ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, 
gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių 
narių, EFSM, EFSF ar ESM. Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
kvalifikuota balsų dauguma gali pratęsti 
po programos įgyvendinimo vykdomos 
priežiūros trukmę.

1. Valstybei narei bus taikoma priežiūra po 
programos įgyvendinimo, kol bus grąžinta 
ne mažiau kaip 75 % finansinės pagalbos, 
gautos iš vienos arba kelių kitų valstybių 
narių, EFSM, EFSF ar ESM. Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali 
pratęsti po programos įgyvendinimo 
vykdomos priežiūros trukmę. Priimant šį 
sprendimą laikoma, kad Taryba priėmė 
Komisijos rekomendaciją, jei per 10 dienų 
nuo rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB vykdo 
reguliarius išvykstamuosius patikrinimus 
valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra 
po programos įgyvendinimo, siekdama 
įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir 
finansinę situaciją. Kiekvieną pusmetį ji 
pateikia savo išvadas EFK – arba kuriam 
nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali 
nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar 
reikalingos taisomosios priemonės.

3. Komisija kartu su ECB ir TDO vykdo 
reguliarius išvykstamuosius patikrinimus 
valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra 
po programos įgyvendinimo, siekdama 
įvertinti jos ekonominę, fiskalinę ir 
finansinę padėtį. Kiekvieną pusmetį ji 
pateikia savo išvadas EFK – arba kuriam 
nors pakomitečiui, kurį pastarasis gali 
nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar 
reikalingos taisomosios priemonės.

Or. en

Pakeitimas 91
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma
gali rekomenduoti valstybei narei, kuriai 
taikoma priežiūra po programos 
įgyvendinimo, imtis taisomųjų priemonių.

4. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, gali rekomenduoti valstybei 
narei, kuriai taikoma priežiūra po 
programos įgyvendinimo, patvirtinti 
taisomąsias priemones. Priimant šį 
sprendimą laikoma, kad Taryba priėmė 
Komisijos rekomendaciją, jei per 10 dienų 
nuo rekomendacijos priėmimo Komisijoje 
dienos Taryba neatmetė jos kvalifikuota 
balsų dauguma. Atitinkama valstybė narė 
gali reikalauti, kad per tą laikotarpį būtų 
sušauktas Tarybos posėdis, kuriame 
balsuojama dėl sprendimo.

Or. en

Pakeitimas 92
Philippe De Backer



PE483.682v01-00 40/40 AM\893501LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnyje, 
6 straipsnio 2 ir 4 dalyse ir 11 straipsnio 
4 dalyje nurodytų priemonių balsuoja tik 
tie Tarybos nariai, kurie atstovauja 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, 
o Taryba sprendimą priima 
neatsižvelgdama į Tarybos nario, 
atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, 
balsą.

Dėl šiame reglamente nurodytų priemonių 
balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie 
atstovauja valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, o Taryba sprendimą 
priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, 
atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, 
balsavimą.

Or. en


