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Grozījums Nr. 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
–

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Tā dēvēto „budžeta konsolidācijas” pasākumu sekas ir skaidras. Pasākumu mērķim vajadzētu 
būt — atcelt ekonomikas pārvaldību, paktu „Euro plus” un budžeta paktu, atcelt Stabilitātes 
paktu, to aizstājot ar reālu nodarbinātības un sociālā progresa paktu, veicināt nodarbinātību, 
sociālo un ekonomikas izaugsmi, izmantojot vairāk struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzekļus, radīt solidaritātes fondu, lai palīdzētu valstīm, kurām vajadzīgs atbalsts ražošanas 
un sabiedrisko pamatpakalpojumu jomā un darba vietu radīšanā, ievērojot darba tiesības.

Grozījums Nr. 27
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi 
pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi
nopietnu kaitējumu tautsaimniecības 
izaugsmei un finanšu stabilitātei un 
izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un 
parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, 
liekot vairākām dalībvalstīm meklēt 
finansiālo palīdzību ārpus Eiropas 
Savienības.

(1) Nepieredzētā globālā krīze un 
saimnieciskās darbības lejupslīde, kas 
skārušas pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir 
radījušas nopietnu kaitējumu 
tautsaimniecības izaugsmei un finanšu 
stabilitātei un izraisījušas finansiālo, 
ekonomisko un sociālo apstākļu spēcīgu 
pasliktināšanos un palielinājušas
dalībvalstu budžeta deficītu un parādu, 
liekot vairākām dalībvalstīm meklēt 
finansiālo palīdzību ārpus Eiropas 
Savienības.
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Or. en

Grozījums Nr. 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi 
pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi 
nopietnu kaitējumu tautsaimniecības 
izaugsmei un finanšu stabilitātei un 
izraisījusi dalībvalstu budžeta deficīta un 
parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, 
liekot vairākām dalībvalstīm meklēt 
finansiālo palīdzību ārpus Eiropas 
Savienības.

(1) Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi 
pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi 
nopietnu kaitējumu tautsaimniecības 
izaugsmei un finanšu stabilitātei un 
izraisījusi finansiālo, ekonomisko un 
sociālo apstākļu un dalībvalstu budžeta 
deficīta un parāda situācijas spēcīgu 
pasliktināšanos, liekot vairākām 
dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību 
ārpus Eiropas Savienības.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ekonomiskā krīze skaidri parādīja, 
ka ES ir jāīsteno alternatīva ekonomikas 
politika, ar kuru nodrošina ne tikai 
taupības pasākumus, bet arī attīstību, 
kvalitatīvu un pilnīgu nodarbinātību, 
ilgtspējīgu izaugsmi un fiskālo atbildību 
saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem un uzdevumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Dalībvalstu ekonomikas un fiskālās 
situācijas dramatiskās pasliktināšanās dēļ 
visā Savienībā ir ārkārtīgi paaugstinājies 
bezdarba līmenis, un jaunieši vecumā līdz 
25 gadiem ir viena no grupām, ko krīze 
skārusi vissmagāk. Šīs grupas bezdarba 
līmenis ir paaugstinājies līdz 20 % un 
daudzās dalībvalstīs sasniedz vairāk nekā 
40 %. Tā rezultātā nodokļu bāze ir 
samazinājusies, ekonomiskās un sociālās 
izmaksas ir pieaugušas, vienlaikus strauji 
paaugstinoties nabadzības un sociālās 
atstumtības rādītājiem, un izaugsmes 
iespēju zaudēšana ļoti negatīvi ietekmē 
ekonomikas un fiskālo atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pants paredz, ka nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienībai ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, ar atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.
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Grozījums Nr. 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Visiem Eiropas Savienības politikas 
virzieniem ir jāatbilst Pamattiesību hartai, 
kurā nodrošinātas gan individuālās, gan 
kolektīvās pilsoņu tiesības. Turklāt ES un 
tās dalībvalstīm ir jāievēro Starptautiskās 
Darba organizācijas pamatkonvenciju 
galvenie principi, ar ko aizsargā visu 
darba ņēmēju pamattiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienības tiesību aktos būtu 
jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā 
paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības 
sistēmu un iespējamiem politiskajiem 
nosacījumiem, kas saistīti ar šādu 
finansiālo palīdzību. To dalībvalstu, kuru 
naudas vienība ir euro, ekonomiskā un 
finansiālā integrācija liek pastiprināt 
uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišķu 
dalībvalstu finansiālās stabilitātes 
problēmas radītu negatīvu ietekmi arī 
pārējā eurozonā.

(2) Savienības tiesību aktos būtu 
jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā 
paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības 
sistēmu un iespējamiem politiskajiem 
nosacījumiem, kas saistīti ar šādu 
finansiālo palīdzību, ko papildina stimuli 
ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības un 
sociālā progresa veicināšanai. To 
dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, 
ekonomiskā un finansiālā integrācija liek 
pastiprināt uzraudzību, lai novērstu to, ka 
atsevišķu dalībvalstu finansiālās stabilitātes 
problēmas radītu negatīvu ietekmi arī 
pārējā eurozonā.
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Grozījums Nr. 34
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienības tiesību aktos būtu 
jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā 
paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības 
sistēmu un iespējamiem politiskajiem 
nosacījumiem, kas saistīti ar šādu 
finansiālo palīdzību. To dalībvalstu, kuru 
naudas vienība ir euro, ekonomiskā un 
finansiālā integrācija liek pastiprināt 
uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišķu 
dalībvalstu finansiālās stabilitātes 
problēmas radītu negatīvu ietekmi arī 
pārējā eurozonā.

(2) Savienības tiesību aktos būtu 
jānodrošina pilnīga atbilstība starp Līgumā 
paredzēto ES daudzpusējās uzraudzības 
sistēmu un iespējamiem politiskajiem 
nosacījumiem, kas saistīti ar šādu 
finansiālo palīdzību, ko papildina stimuli 
izaugsmes veicināšanai. To dalībvalstu, 
kuru naudas vienība ir euro, ekonomiskā 
un finansiālā integrācija liek pastiprināt 
uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišķu 
dalībvalstu finansiālās stabilitātes 
problēmas radītu negatīvu ietekmi arī 
pārējā eurozonā.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ekonomikas pārvaldība būtu 
jāpapildina ar sociālās pārvaldības 
koncepciju, iekļaujot ekonomikas 
politikas pastiprinātas uzraudzības 
pasākumus, kā arī atbilstīgus un 
konverģentus sociālos pasākumus 
nodarbinātības nodrošināšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ekonomiskās un fiskālās uzraudzības 
intensitātei būtu jābūt proporcionālai 
attiecīgās valsts finanšu grūtību pakāpei, 
un tajā būtu jāņem vērā saņemtās 
finansiālās palīdzības veids, kas var būt 
gan tikai piesardzības pasākums, 
pamatojoties uz atbilstības nosacījumiem, 
gan pilna makroekonomikas korekciju 
programma, kurā paredzēti stingri 
politiskie nosacījumi.

(3) Ekonomiskās un fiskālās uzraudzības 
intensitātei vajadzētu būt proporcionālai 
attiecīgās valsts finansiālo grūtību pakāpei, 
un tajā būtu jāņem vērā saņemtās 
finansiālās palīdzības veids, kas var būt 
gan tikai piesardzības pasākums, 
pamatojoties uz atbilstības nosacījumiem, 
gan pilna makroekonomikas korekciju 
programma, kurā paredzēti stingri
politiskie nosacījumi. Ikvienā 
makroekonomikas korekciju programmā 
pēc iespējas ņem vērā attiecīgās valsts 
nacionālo reformu programmu saistībā ar 
stratēģiju „Eiropa 2020” —
nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu 
uzraudzību, ja tās saskaras ― vai riskē 
saskarties ― ar nopietnām grūtībām 
finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri 
atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu 
citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās 
negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai 
uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku 
piekļuvi informācijai, kas nepieciešama 

(4) Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu 
uzraudzību, ja tās saskaras ― vai riskē 
saskarties ― ar nopietnām grūtībām 
finanšu jomā: a) lai nodrošinātu, ka tajās 
ātri atjaunojas normāla situācija, un 
aizsargātu citas eurozonas dalībvalstis no 
iespējamās negatīvās ietekmes; b) lai 
novērstu finansiālās nestabilitātes sekas, 
kuras radījušas sociālo pabalstu 
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stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu 
stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu 
Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) 
vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi. Tādu pašu 
uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot 
dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību 
piesardzības pasākumu veidā no Eiropas 
Finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), 
Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM), 
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes.

samazinājumu un pensiju sistēmu 
nepastāvību; c) lai novērstu sociālo 
atstumtību, nabadzību un trūkumus 
izglītības iespēju pieejamībā, jo īpaši 
mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.
Šādai pastiprinātai uzraudzībai vajadzētu 
ietvert plašāku piekļuvi informācijai, kas 
nepieciešama stingrai ekonomikas, fiskālā 
un finanšu stāvokļa pārraudzībai, un 
regulāru ziņošanu Ekonomikas un finanšu 
komitejai (EFK) vai jebkurai 
apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem var 
norīkot. Tādu pašu uzraudzības režīmu 
vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras 
pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu 
veidā no Eiropas Finanšu stabilitātes 
instrumenta (EFSI), Eiropas stabilizācijas 
mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu 
uzraudzību, ja tās saskaras ― vai riskē 
saskarties ― ar nopietnām grūtībām 
finanšu jomā, lai nodrošinātu, ka tajās ātri 
atjaunojas normāla situācija, un aizsargātu 
citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās 
negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai 
uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku 
piekļuvi informācijai, kas nepieciešama 
stingrai ekonomikas, nodokļu un finanšu 
stāvokļa pārraudzībai, un regulāru ziņošanu 
Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) 
vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 

(4) Dalībvalstij, kuras naudas vienība ir 
euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu 
uzraudzību, ja tā saskaras – vai riskē 
saskarties – ar nopietnām grūtībām finanšu 
jomā, lai nodrošinātu, ka tajā ātri 
atjaunojas normāla situācija, un pasargātu 
citas eurozonas dalībvalstis no iespējamās 
negatīvās ietekmes. Šādai pastiprinātai 
uzraudzībai vajadzētu ietvert plašāku 
piekļuvi informācijai, kas nepieciešama 
stingrai sociālā, nodarbinātības, fiskālā un 
finanšu stāvokļa pārraudzībai, un regulāru 
ziņošanu Eiropas Parlamentam, 
Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK),
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mērķiem norīkojusi. Tādu pašu 
uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot 
dalībvalstīm, kuras pieprasa palīdzību 
piesardzības pasākumu veidā no Eiropas 
Finanšu stabilizācijas instrumenta (EFSI), 
Eiropas Stabilitātes mehānisma (ESM), 
Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vai citas 
starptautiskas finanšu iestādes.

Nodarbinātības komitejai (EMCO) un 
Sociālās aizsardzības komitejai (CPS) —
vai jebkurai apakškomitejai, ko minētās 
komitejas var šiem mērķiem norīkot. Tādu 
pašu uzraudzības režīmu vajadzētu 
piemērot dalībvalstīm, kuras pieprasa 
palīdzību piesardzības pasākumu veidā no 
Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta 
(EFSI), Eiropas stabilizācijas mehānisma 
(ESM), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) 
vai citas starptautiskas finanšu iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ekonomikas un finanšu situācijas 
uzraudzība būtu ievērojami jāpastiprina 
dalībvalstīm, uz kurām attiecas 
makroekonomikas korekciju programma. 
Ņemot vērā šādas programmas 
visaptverošo raksturu, citas ekonomiskās 
un fiskālās uzraudzības procedūras būtu 
jāaptur, kamēr ir spēkā makroekonomikas 
korekciju programma, lai izvairītos no 
ziņošanas pienākumu dublēšanās.

(5) Ekonomikas, fiskālās, nodarbinātības 
un sociālās situācijas uzraudzība būtu 
ievērojami jāpastiprina dalībvalstīm, uz 
kurām attiecas makroekonomikas korekciju 
programma. Programmā paredz 
pasākumus, kuriem ir integrēts uzdevums, 
proti, atjaunot finansiālo stabilitāti un 
sasniegt nodarbinātības un izaugsmes 
stratēģijas mērķus. Dalībvalstis ziņo par 
sasniegtajiem rezultātiem attiecībā uz 
abiem minētajiem mērķiem. Ņemot vērā 
makroekonomikas korekciju programmas 
visaptverošo raksturu, citas ekonomiskās 
un fiskālās uzraudzības procedūras būtu 
jāaptur, kamēr ir spēkā makroekonomikas 
korekciju programma, lai izvairītos no 
ziņošanas pienākumu dublēšanās.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Kinga Göncz

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lēmumā par dalībvalsts un tās 
korekciju programmas neatbilstību tiktu 
paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu 
maksājumus vai saistības, kā paredzēts 
21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lēmumā par dalībvalsts un tās 
korekciju programmas neatbilstību tiktu 
paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu 
maksājumus vai saistības, kā paredzēts 
21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 

svītrots
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zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lēmumā par dalībvalsts un tās 
korekciju programmas neatbilstību tiktu 
paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu 
maksājumus vai saistības, kā paredzēts 
21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 
atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

(7) Dalībvalstis, kurās ir vai kurām draud 
nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības 
un/vai kuras saņem vai varētu saņemt 
finansiālu palīdzību, ir atkarīgas no 
Eiropas valstu solidaritātes. ES 
struktūrfondi un Kohēzijas fonds var 
sniegt būtisku atbalstu ar mērķi 
nodrošināt, ka pat finansiālo 
ierobežojumu gadījumā iespējams saņemt 
ieguldījumus, lai sasniegtu stratēģijas 
„Eiropa 2020” izaugsmes, nodarbinātības 
un sociālos mērķus. Korekciju 
programmas projektu tādējādi iespējams 
papildināt ar attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījumu, lai varētu izmantot īslaicīgu 
palielinājumu tūlītējos maksājumos vai 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
noslēguma maksājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lēmumā par dalībvalsts un tās
korekciju programmas neatbilstību tiktu 
paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu 
maksājumus vai saistības, kā paredzēts 
21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

(7) Ar lēmumu par dalībvalsts nopietnu 
vai atkārtotu neatbilstību tās korekciju 
programmai varētu tikt apturēti
Savienības līdzekļu maksājumi vai 
saistības, kā paredzēts 21. panta 6. punktā 
Regulā (ES) Nr. XXX, ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 
uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais 
satvars, un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006.]
Turpretī valstīm, kuras nonākušas 
nopietnās ekonomiskās, finansiālās un 
sociālās grūtībās un kuras īsteno 
nozīmīgus centienus, lai panāktu 
ekonomikas atveseļošanu un radītu 
jaunas darba vietas, būtu jāsaņem lielāka 
Eiropas solidaritātes daļa, nodrošinot tām 
palielinātus Eiropas fondu līdzekļus. 
Tādējādi valstīm būs iespējams sasniegt 
budžeta stabilitāti, vienlaikus sekmējot 
ekonomikas izaugsmi un darba vietu 
izveidi un saglabājot pienācīgu sociālās 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lēmumā par dalībvalsts un tās
korekciju programmas neatbilstību tiktu 
paredzēts arī apturēt Savienības līdzekļu 

(7) Lēmumā par dalībvalsts neatbilstību tās
korekciju programmai varētu paredzēt arī 
Savienības līdzekļu saistības, kā paredzēts 
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maksājumus vai saistības, kā paredzēts 
21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

21. panta 6. punktā Regulā (ES) Nr. XXX, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai un Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas 
vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šo regulu piemēro, pilnībā ievērojot 
LESD 152. pantu, un ieteikumos, ko 
izstrādā saskaņā ar šo regulu, ņem vērā 
valstu praksi un atalgojuma noteikšanas 
sistēmu. Tajā ņem vērā Pamattiesību 
hartas 28. pantu, un tādējādi regula 
neskar tiesības apspriest, slēgt un īstenot 
koplīgumus, kā arī kolektīvi rīkoties 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šās regulas piemērošana atbilst 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
153. panta 3. punktam un 152. pantam. 
Lēmumos, ko pieņem saskaņā ar šo 
regulu, ievēro subsidiaritātes principu, 
sociālo dialogu, kā arī dalībvalstu un 
darba devēju un darba ņēmēju 
kompetenci attiecībā uz algu un pensiju 
noteikšanas kārtību. Šās regulas 
piemērošana atbilst Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 28. pantam, un tā 
neskar tiesības apspriest, slēgt un īstenot 
koplīgumus, kā arī kolektīvi rīkoties, 
pienācīgi ievērojot valsts koplīguma 
slēgšanas praksi un tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var nolemt, ka dalībvalstij, 
kura saskaras ar lielām finansiālās 
stabilitātes grūtībām, tiek piemērota 
pastiprināta uzraudzība. Attiecīgajai 
dalībvalstij pirms tam tiek dota iespēja 
paust savu nostāju. Ik pēc sešiem 
mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt 
pastiprinātās uzraudzības režīmu.

1. Komisija var nolemt, ka dalībvalstij, 
kura saskaras ar lielām finansiālās 
stabilitātes grūtībām, tiek piemērota 
pastiprināta uzraudzība. Attiecīgajai 
dalībvalstij, kā arī attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem pirms tam tiek dota 
iespēja paust savu nostāju. Ik pēc sešiem 
mēnešiem Komisija lemj, vai pagarināt 
pastiprinātās uzraudzības režīmu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija publisko visus saskaņā ar 
1. un 2. punktu pieņemtos lēmumus.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) paziņo visu aktuālo informāciju, kas 
nepieciešama ES izaugsmes un 
nodarbinātības stratēģijas īstenošanas 
ciešai uzraudzībai, pamatojoties uz kopīgā 
izvērtējuma sistēmā izstrādātajiem 
rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) paziņo Eiropas Parlamentam 
informāciju par nabadzības līmeni katrā 
dalībvalstī. 

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) paziņo Eiropas Parlamentam, 
Komisijai un dalībvalstu parlamentiem 
informāciju par valsts ieguldījumiem 
stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālo mērķu 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalsts, kurai piemēro uzraudzību, 
nekādā gadījumā neīsteno 1., 2. un 
3. punktā minētos pasākumus, ja tas kaitē 
sociālo tiesību ievērošanai, bet gan tai 
būtu jācenšas sekmēt vienotā tirgus 
sociālo un dzimumu līdztiesības 
dimensiju.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstij, kurai piemēro 
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uzraudzību, īstenojot korekciju 
programmu, pilnībā jāievēro darba 
tiesības un prakse, tiesības uz kolektīvu 
pārstāvību un sarunām par darba 
koplīguma slēgšanu, kā arī uz kolektīvu 
rīcību, tostarp tiesības streikot.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija saziņā ar ECB veic regulāras 
pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro 
uzraudzību, lai pārbaudītu rezultātus, kas 
gūti, īstenojot 1., 2. un 3. punktā minētos 
pasākumus. Katru ceturksni tā paziņo 
savus secinājumus Ekonomikas un Finanšu 
komitejai (EFK) vai jebkurai 
apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem 
norīkojusi, un jo īpaši novērtē, vai ir 
vajadzīgi turpmāki pasākumi. Šīs 
pārskatīšanas misijas aizstāj Regulas (EK) 
Nr. 1467/97 10.a panta 2. punktā paredzēto 
pārraudzību klātienē.

4. Komisija saziņā ar ECB un 
Starptautisko Darba organizāciju (SDO) 
veic regulāras pārskata misijas dalībvalstī, 
kurai piemēro uzraudzību, lai pārbaudītu 
rezultātus, kas gūti, īstenojot 1., 2. un 
3. punktā minētos pasākumus. Katru 
ceturksni tā paziņo savus secinājumus 
Ekonomikas un Finanšu komitejai (EFK), 
Nodarbinātības komitejai (EMCO) un 
Sociālās aizsardzības komitejai (CPS) —
vai jebkurai apakškomitejai, ko minētās 
komitejas var šiem mērķiem norīkot, un jo 
īpaši novērtē, vai ir vajadzīgi turpmāki 
pasākumi. Šīs pārskata misijas aizstāj 
Regulas (EK) Nr. 1467/97 10.a panta 
2. punktā paredzēto pārraudzību klātienē.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā 
nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti 
eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu 
balsu vairākumu pēc Komisijas 
priekšlikuma, var ieteikt attiecīgajai 
dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un 
sagatavot makroekonomikas korekciju 
programmu. Padome var nolemt publiskot 
šo ieteikumu.

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā 
nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti 
eurozonā, Eiropas Parlaments un Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma var ieteikt 
attiecīgajai dalībvalstij lūgt finansiālo 
palīdzību un sagatavot makroekonomikas 
korekciju programmu. Padome pieņem 
lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā 
nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti 
eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu 
balsu vairākumu pēc Komisijas 
priekšlikuma, var ieteikt attiecīgajai 
dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un 
sagatavot makroekonomikas korekciju 
programmu. Padome var nolemt publiskot
šo ieteikumu.

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā, ekonomiskā un 
sociālā situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi 
ietekmē finanšu un ekonomikas stabilitāti 
eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu 
balsu vairākumu pēc Komisijas 
priekšlikuma, var ieteikt attiecīgajai 
dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un 
sagatavot makroekonomikas korekciju 
programmu. Padome publisko šo 
ieteikumu.

Or. en



PE483.682v01-00 20/40 AM\893501LV.doc

LV

Grozījums Nr. 57
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā 
nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti 
eurozonā, Padome, lemjot ar kvalificētu 
balsu vairākumu pēc Komisijas 
priekšlikuma, var ieteikt attiecīgajai 
dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un 
sagatavot makroekonomikas korekciju 
programmu. Padome var nolemt publiskot 
šo ieteikumu.

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzēto 
novērtējumu, ir nolemts, ka vajadzīgi 
turpmāki pasākumi un attiecīgās 
dalībvalsts finansiālā situācija būtiskā mērā 
nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti 
eurozonā, Padome, lemjot par Komisijas 
priekšlikumu, var ieteikt attiecīgajai 
dalībvalstij lūgt finansiālo palīdzību un 
sagatavot makroekonomikas korekciju 
programmu. Padome var nolemt publiskot 
šo ieteikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 58
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja pieņem lēmumu saskaņā ar 
5. punktu, Komisijas ieteikums ir 
uzskatāms par pieņemtu Padomē, ja vien 
tā ar kvalificētu balsu vairākumu 
10 dienu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas 
Komisijā nav nolēmusi to noraidīt. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt minētajā 
laikposmā sasaukt Padomes sanāksmi, lai 
nobalsotu par šo lēmumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ieteikums saskaņā ar 5. pantu tiek 
publiskots,

svītrots

(a) attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja 
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā;
(b) attiecīgās dalībvalsts parlaments var 
uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties 
viedokļu apmaiņā.

Or. en

Pamatojums

Viedokļu apmaiņai vajadzētu būt daļai no plašāka „ekonomikas dialoga”, kuram ir ļoti 
svarīga nozīme. Tādēļ ir vēlams veltīt atsevišķu šās regulas pantu „ekonomikas dialogam”.

Grozījums Nr. 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ieteikums saskaņā ar 5. pantu tiek 
publiskots,

6. Ja ieteikums saskaņā ar 5. pantu tiek 
sagatavots,

Or. en

Grozījums Nr. 61
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja ieteikums saskaņā ar 5. pantu tiek 
publiskots,

6. Ja ieteikums saskaņā ar 5. pantu tiek 
sagatavots,

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā;

(a) attiecīgās Eiropas Parlamenta 
komitejas var uzaicināt attiecīgās 
dalībvalsts pārstāvjus piedalīties viedokļu 
apmaiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Ilgtspējīga ekonomikas atveseļošanas 

programma
1. Dalībvalsts, kurai piemēro pastiprinātu 
uzraudzību, ciešā sadarbībā ar Komisiju 
pieņem ilgtspējīgas atveseļošanas 
programmu, kuras mērķis ir nodrošināt 
valsts finanšu stabilitāti un ekonomikas 
atveseļošanu.
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2. Ilgtspējīgas atveseļošanas programmā 
nosaka tādus daudzgadu mērķus saistībā 
ar valsts ieguldījumiem un sociālajiem 
izdevumiem, kurus īstenojot saglabātu 
labvēlīgus apstākļus ES izaugsmes un 
nodarbinātības stratēģijas uzdevumu 
īstenošanai. Ilgtspējīgas atveseļošanas 
programmā paredz, ievērojot strukturālas 
nepilnības, īpašas prioritāras programmas 
un projektus, ar kuru īstenošanu panāk 
kopējā pieprasījuma stabilitāti.
3. Ilgtspējīgas atveseļošanas programmā 
iekļauj darbības, kas paredzētas ES 
finansējuma mērķtiecīgai organizēšanai 
saistībā ar šādiem instrumentiem:
– Eiropas Globalizācijas pielāgošanās 
fondu,
– struktūrfondiem,
– ES projektu obligācijām,
– pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”.
4. Ilgtspējīgas atveseļošanas programma 
tiek pievienota dokumentiem, kurus 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu iesniedz 
Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kas vēlas saņemt finansiālu 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, EFSI, ESM, Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF) vai citas iestādes, kas nav 
Savienības iestāde, nekavējoties informē 
par šo nodomu Komisiju, Padomi un 
Eiropas Centrālo banku (ECB). Pēc tam, 

Dalībvalsts, kas vēlas saņemt finansiālu 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, EFSI, ESM, Starptautiskā Valūtas 
fonda (SVF) vai citas iestādes, kas nav 
Savienības iestāde, nekavējoties informē 
par šo nodomu Eiropas Parlamentu, 
Padomi, Komisiju un Eiropas Centrālo 
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kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, 
Ekonomikas un finanšu komitejā vai 
jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem 
norīkojusi, notiek pārrunas par šo plānoto 
pieprasījumu.

banku (ECB). Pēc tam, kad no Komisijas ir 
saņemts novērtējums, Ekonomikas un 
finanšu komitejā vai jebkurā 
apakškomitejā, ko tā šiem mērķiem var 
norīkot, notiek pārrunas par šo plānoto 
pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai 
ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja 
iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par 
attiecīgās dalībvalsts valdības parāda 
atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts 
iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo 
palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un 
finanšu komitejai vai jebkurai 
apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem 
norīkojusi.

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai 
ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja
iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par 
attiecīgās dalībvalsts valsts parāda 
atmaksājamību vidējā termiņā un 
ilgtermiņā, tostarp par dalībvalsts iespējām 
atmaksāt paredzēto finansiālo palīdzību, un 
nosūta to Ekonomikas un finanšu komitejai 
vai jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 
mērķiem var norīkot.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai 
ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja 
iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par 
attiecīgās dalībvalsts valdības parāda 
atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts 
iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo 

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSI vai 
ESM, Komisija saziņā ar ECB un, ja 
iespējams, ar SVF sagatavo analīzi par 
attiecīgās dalībvalsts valsts parāda 
atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts 
iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo 
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palīdzību, un nosūta to Ekonomikas un 
finanšu komitejai vai jebkurai 
apakškomitejai, ko tā šiem mērķiem 
norīkojusi.

palīdzību, vienlaikus turpinot īstenot 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas un nabadzības izskaušanas 
mērķus, un nosūta to Ekonomikas un 
finanšu komitejai, EMCO un CPS vai 
jebkurai apakškomitejai, ko minētās 
komitejas šiem mērķiem var norīkot.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu 
situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā 
finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 
Korekciju programmas projektā pienācīgi 
ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas, sociālās jomas,
finanšu un nodarbinātības situāciju un 
atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai 
sevi finanšu tirgos. Neskarot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu, kā 
arī stratēģijas „Eiropa 2020” izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālos mērķus,
korekciju programmas projektā pienācīgi 
ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.
Korekciju programmas projektu tādēļ var 
apvienot ar attiecīgās dalībvalsts 
pieprasījumu, lai varētu izmantot īslaicīgu 
palielinājumu tūlītējos maksājumos vai 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
noslēguma maksājumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu 
situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā 
finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 
Korekciju programmas projektā pienācīgi 
ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB 
un Starptautisko Darba organizāciju 
(SDO), sagatavo projektu korekciju 
programmai, kuras mērķis ir atjaunot 
stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas, finanšu 
un sociālo situāciju un atjaunot tās spēju 
pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 
Korekciju programmas projekts pilnībā 
atbilst Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantam un spēkā esošajiem 
ieteikumiem, kas adresēti attiecīgajai 
dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126., 
136. un/vai 148. pantu, un tās darbības šo 
ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi 
paplašināt, nostiprināt un padziļināt 
prasītos politikas pasākumus. Dalībvalstis 
makroekonomikas korekciju programmās 
iekļauj atjauninātu un detalizētu aprakstu 
par plānotajiem daudzgadu izdevumu 
mērķiem, kuri tieši saistīti ar ES 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģijā 
izvirzīto uzdevumu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz valsts ieguldījumiem. Iepriekš 
minētajā detalizētajā aprakstā pienācīgi 
izskaidro atšķirības starp plānotajiem 
izdevumiem un aktuālākajām stabilitātes 
programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Sergio Gutiérrez Prieto
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu 
situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā 
finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 
Korekciju programmas projektā pienācīgi 
ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas, sociālo un finanšu 
situāciju un atjaunot tās spēju pilnībā 
finansēt pašai sevi finanšu tirgos. Visās 
korekciju programmās jāparedz reāli 
termiņi (vidējā termiņā un ilgtermiņā), 
ņemot vērā to, ka korekciju programmas 
nedrīkst būt ne pārāk īsas, ne pārāk 
sasteigtas, jo tādējādi tās traucētu 
ekonomikas un nodarbinātības 
atveseļošanai, vēl vairāk saasinot krīzes 
ekonomisko un sociālo ietekmi. Korekciju 
programmas projektā pienācīgi ņem vērā 
spēkā esošos ieteikumus, kas adresēti 
attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar Līguma 
121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 

1. Dalībvalsts, kas prasa vai saņem 
finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām 
citām valstīm, SVF, EFSI vai ESM, 
vienojoties ar Komisiju, kas darbojas 
saziņā ar ECB, sagatavo projektu korekciju 
programmai, kuras mērķis ir atjaunot 
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ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju 
un atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai 
sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas 
projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos 
ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai 
dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126. 
un/vai 148. pantu, un tās darbības šo 
ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi 
paplašināt, nostiprināt un padziļināt 
prasītos politikas pasākumus.

stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un 
finanšu situāciju un atjaunot tās spēju 
pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 
Korekciju programmas projektā pienācīgi 
ņem vērā spēkā esošos ieteikumus, kas 
adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 121., 126. un/vai 148. pantu, un tās 
darbības šo ieteikumu īstenošanai, un 
izvirza mērķi paplašināt, nostiprināt un 
padziļināt prasītos politikas pasākumus.
Ikvienā makroekonomikas korekciju 
programmā pēc iespējas ņem vērā 
attiecīgās valsts nacionālo reformu 
programmu saistībā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” — nodarbinātības un 
izaugsmes stratēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu situāciju 
un atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai 
sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas 
projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos 
ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai 
dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126. 
un/vai 148. pantu, un tās darbības šo 
ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi 
paplašināt, nostiprināt un padziļināt 
prasītos politikas pasākumus.

1. Dalībvalsts, kas saņem finansiālo 
palīdzību no vienas vai vairākām citām 
valstīm, SVF, EFSI vai ESM, vienojoties 
ar Komisiju, kas darbojas saziņā ar ECB, 
sagatavo projektu korekciju programmai, 
kuras mērķis ir atjaunot stabilu un 
ilgtspējīgu, kā arī nodarbinātību veicinošu 
ekonomikas un finanšu situāciju un 
atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai 
sevi finanšu tirgos. Korekciju programmas 
projektā pienācīgi ņem vērā spēkā esošos 
ieteikumus, kas adresēti attiecīgajai 
dalībvalstij saskaņā ar Līguma 121., 126. 
un/vai 148. pantu, un tās darbības šo 
ieteikumu īstenošanai, un izvirza mērķi 
paplašināt, nostiprināt un padziļināt 
prasītos politikas pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalsts saskaņā ar 
makroekonomikas korekciju programmu 
ciešā sadarbībā ar Komisiju pieņem 
ilgstpējīgas atveseļošanas programmu, 
norādot daudzgadu mērķus attiecībā uz 
valsts ieguldījumiem un sociālajiem 
izdevumiem, kuri vērsti uz tādu apstākļu 
saglabāšanu, lai būtu iespējams īstenot 
ES izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas mērķus.
Ilgtspējīgas atveseļošanas programmā 
nosaka un izvēlas īpašas prioritāras 
programmas un projektus, kuru mērķis ir 
stabilizēt kopējo pieprasījumu, veicināt 
ilgtspējīgu izaugsmi un novērst 
strukturālās nepilnības dalībvalstī.
Ilgtspējīgas atveseļošanas programmā 
precizē arī plānus finanšu resursu 
pastiprinātai izmantošanai sākotnējā 
stadijā un to piesaistei, tostarp EIB 
aizdevumu un ES finanšu instrumentu 
izmantošanu.
Ziņojumu par ilgtspējīgas atveseļošanas 
programmas izpildes gaitu integrē 
korekciju programmās un šo ziņojumu 
atjaunina katru gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, ar kvalificētu balsu 
vairākumu apstiprina korekciju 
programmu.

2. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, apstiprina korekciju 
programmu. Komisijas ieteikums ir 
uzskatāms par pieņemtu Padomē, ja vien 
tā ar kvalificētu balsu vairākumu 
10 dienu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas 
Komisijā nav nolēmusi to noraidīt. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt minētajā 
laikposmā sasaukt Padomes sanāksmi, lai 
nobalsotu par šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, ar kvalificētu balsu 
vairākumu apstiprina korekciju 
programmu.

2. Eiropas Parlaments un Padome, 
rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, 
apstiprina korekciju programmu. Padome 
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu 
vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saziņā ar ECB pārrauga 
panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju 
programmu, un ik pēc trim mēnešiem 

3. Komisija saziņā ar ECB un SDO 
pārrauga panākumus, kas gūti, īstenojot 
korekciju programmu, un ik pēc trim 
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informē Ekonomikas un finanšu komiteju 
vai jebkuru apakškomiteju, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi. Attiecīgā dalībvalsts 
pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Tā jo īpaši 
sniedz Komisijai visu informāciju, ko 
Komisija uzskata par nepieciešamu 
programmas pārraudzībai. Piemēro 
3. panta 3. punktu.

mēnešiem informē Ekonomikas un finanšu 
komiteju vai jebkuru apakškomiteju, ko tā 
šiem mērķiem norīkojusi, kā arī Eiropas 
Parlamentu un attiecīgās dalībvalsts 
parlamentu. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā 
sadarbojas ar Komisiju. Tā jo īpaši sniedz 
Komisijai visu informāciju, ko Komisija 
uzskata par nepieciešamu programmas 
pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija — saziņā ar ECB — kopā ar 
attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas 
var būt vajadzīgas tās korekciju 
programmā. Padome, rīkojoties pēc 
Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu 
balsu vairākumu lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā.

4. Komisija — saziņā ar ECB — kopā ar 
attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas 
var būt vajadzīgas tās korekciju 
programmā. Padome, rīkojoties pēc 
Komisijas priekšlikuma, lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā. Komisijas ieteikums ir 
uzskatāms par pieņemtu Padomē, ja vien 
tā ar kvalificētu balsu vairākumu 
10 dienu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas 
Komisijā nav nolēmusi to noraidīt. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt minētajā 
laikposmā sasaukt Padomes sanāksmi, lai 
nobalsotu par šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija — saziņā ar ECB — kopā ar 4. Komisija — saziņā ar ECB — kopā ar 
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attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas 
var būt vajadzīgas tās korekciju 
programmā. Padome, rīkojoties pēc 
Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu 
balsu vairākumu lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā.

attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas 
var būt vajadzīgas tās korekciju 
programmā. Eiropas Parlaments un
Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā. Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija — saziņā ar ECB — kopā ar 
attiecīgo dalībvalsti izskata izmaiņas, kas 
var būt vajadzīgas tās korekciju 
programmā. Padome, rīkojoties pēc 
Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu 
balsu vairākumu lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā.

4. Komisija — saziņā ar ECB un SDO —
kopā ar attiecīgo dalībvalsti izskata 
izmaiņas, kas var būt vajadzīgas tās 
korekciju programmā. Padome, rīkojoties 
pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu 
balsu vairākumu lemj par jebkādām 
izmaiņām, kas veicamas korekciju 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, 
tiek konstatētas būtiskas novirzes no 
makroekonomikas korekciju programmas, 
tad Padome, pieņemot lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu pēc 

5. Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, 
tiek konstatētas būtiskas novirzes no 
makroekonomikas korekciju programmas, 
tad Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
ierosinājuma, var nolemt, ka attiecīgā 
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Komisijas ierosinājuma, var nolemt, ka 
attiecīgā dalībvalsts neatbilst korekciju 
programmā iekļautajām politikas prasībām.

dalībvalsts neatbilst korekciju programmā 
iekļautajām politikas prasībām. Komisijas 
ieteikums ir uzskatāms par pieņemtu 
Padomē, ja vien tā ar kvalificētu balsu 
vairākumu 10 dienu laikā pēc ieteikuma 
pieņemšanas Komisijā nav nolēmusi to 
noraidīt. Attiecīgā dalībvalsts var lūgt 
minētajā laikposmā sasaukt Padomes 
sanāksmi, lai nobalsotu par šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, 
tiek konstatētas būtiskas novirzes no 
makroekonomikas korekciju programmas, 
tad Padome, pieņemot lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu pēc 
Komisijas ierosinājuma, var nolemt, ka 
attiecīgā dalībvalsts neatbilst korekciju 
programmā iekļautajām politikas prasībām.

5. Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, 
tiek konstatētas būtiskas novirzes no 
makroekonomikas korekciju programmas, 
tad Eiropas Parlaments un Padome, 
rīkojoties pēc Komisijas ierosinājuma, var 
nolemt, ka attiecīgā dalībvalsts neatbilst 
korekciju programmā iekļautajām politikas 
prasībām. Padome pieņem lēmumu ar 
kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja 
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā 
par korekciju programmas izpildes gaitu.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Viedokļu apmaiņai vajadzētu būt daļai no plašāka „ekonomikas dialoga”, kuram ir ļoti 
svarīga nozīme. Tādēļ ir vēlams veltīt atsevišķu šās regulas pantu „ekonomikas dialogam”.

Grozījums Nr. 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā par 
korekciju programmas izpildes gaitu.

7. Attiecīgās Eiropas Parlamenta komitejas
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā par 
korekciju programmas izpildes gaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Attiecīgās dalībvalsts parlaments var 
uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties 
viedokļu apmaiņā par korekciju 
programmas izpildes gaitu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Viedokļu apmaiņai vajadzētu būt daļai no plašāka „ekonomikas dialoga”, kuram ir ļoti 
svarīga nozīme. Tādēļ ir vēlams veltīt atsevišķu šās regulas pantu „ekonomikas dialogam”.
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Grozījums Nr. 84
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Dialogs par ekonomikas jautājumiem

1. Lai sekmētu dialogu starp Savienības 
iestādēm, jo īpaši starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, un 
nodrošinātu lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību, Eiropas Parlamenta 
kompetentā komiteja var uzaicināt 
Padomes priekšsēdētāju, Komisiju un 
attiecīgā gadījumā Eiropadomes 
priekšsēdētāju vai Eurogrupas 
priekšsēdētāju uz komitejas sanāksmi, lai 
apspriestu lēmumus, kurus pieņem 
saskaņā ar šo regulu.
2. Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var dot iespēju piedalīties 
viedokļu apmaiņā dalībvalstij, uz kuru 
attiecas Padomes ieteikums vai lēmums 
saskaņā ar šo regulu.
3. Tās dalībvalsts parlaments, uz kuru 
attiecas Padomes ieteikums vai lēmums 
saskaņā ar šo regulu, var uzaicināt 
Komisijas pārstāvjus piedalīties viedokļu 
apmaiņā.
4. Padome un Komisija regulāri informē 
Eiropas Parlamentu par šīs regulas 
piemērošanas rezultātiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbilstība Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgadam

svītrots

Uzskatāms, ka šīs regulas 6. panta 
3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada uzraudzību un 
novērtēšanu atbilstīgi 2.a pantam Regulā 
(EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas 
uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Saderība ar Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 28. pantu un ar 
tiesībām strādāt

Šajā regulā ņem vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 28. pantu, tādējādi 
regula neskar tiesības apspriest, slēgt vai 
īstenot koplīgumus vai arī kolektīvi 
rīkoties atbilstīgi valstu tiesību aktiem un 
praksei. Šī regula neietekmē arī tiesības 
strādāt.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Tamás Deutsch

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Saderība ar tiesībām uz kolektīvām 

sarunām un rīcību
Saskaņā ar ES tiesībām un dalībvalstu 
tiesību aktiem un praksi 
makroekonomikas korekciju programmas 
saistībā ar šo regulu neskar darba ņēmēju 
un darba devēju vai to attiecīgo 
organizāciju tiesības atbilstīgā līmenī 
rīkot sarunas par darba koplīgumu 
slēgšanu un tiesības uz kolektīvu rīcību, 
aizstāvot savas intereses, tostarp 
organizējot streiku.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Saderība ar Savienības izaugsmes un 

nodarbinātības mērķiem
Makroekonomikas korekciju programmu 
īstenošanā saistībā ar šo regulu nedrīkst 
pieļaut to, ka dalībvalsts nepilda savas 
saistības saskaņā ar Savienības izaugsmes 
un nodarbinātības stratēģiju vai ka 
Savienība neievēro vai atstāj novārtā savu 
vispārējo pienākumu, kas tai izvirzīts 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu — veicināt 
augstu nodarbinātības līmeni, nodrošināt 
pienācīgu sociālo aizsardzību un izskaust 
sociālo atstumtību.
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Or. en

Grozījums Nr. 89
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc 
programmas darbības beigām, kamēr nav 
atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās 
palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai 
vairākām citām dalībvalstīm, EFSM, EFSI 
vai ESM. Padome, lemjot ar kvalificētu 
balsu vairākumu pēc Komisijas 
priekšlikuma, drīkst pagarināt pēc 
programmas darbības beigām veicamās 
uzraudzības ilgumu.

1. Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc 
programmas darbības beigām, kamēr nav 
atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās 
palīdzības, ko tā saņēmusi no vienas vai 
vairākām citām dalībvalstīm, EFSM, EFSI 
vai ESM. Padome, rīkojoties pēc 
Komisijas priekšlikuma, drīkst pagarināt 
pēc programmas darbības beigām veicamās 
uzraudzības ilgumu. Attiecībā uz šo
lēmumu Komisijas ieteikums ir uzskatāms 
par pieņemtu Padomē, ja vien tā ar 
kvalificētu balsu vairākumu 10 dienu 
laikā pēc ieteikuma pieņemšanas 
Komisijā nav nolēmusi to noraidīt. 
Attiecīgā dalībvalsts var lūgt minētajā 
laikposmā sasaukt Padomes sanāksmi, lai 
nobalsotu par šo lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija saziņā ar ECB regulāri 
pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro 
uzraudzību pēc programmas darbības 
beigām, lai novērtētu tās ekonomisko, 
fiskālo un finansiālo stāvokli. Katru 

3. Komisija saziņā ar ECB un SDO veic 
regulāras pārskata misijas dalībvalstī, kurai 
piemēro uzraudzību pēc programmas 
darbības beigām, lai novērtētu tās 
ekonomikas, fiskālo un finansiālo stāvokli. 
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pusgadu tā paziņo savus secinājumus 
Ekonomikas un Finanšu komitejai vai 
jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi, un jo īpaši novērtē, 
vai ir vajadzīgi korektīvi pasākumi.

Katru pusgadu tā paziņo savus secinājumus 
Ekonomikas un Finanšu komitejai vai 
jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi, un jo īpaši novērtē, 
vai ir vajadzīgi korektīvi pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Padome, lemjot ar kvalificētu balsu 
vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma, 
var ieteikt dalībvalstij, kurai piemēro 
uzraudzību pēc programmas darbības 
beigām, pieņemt korektīvus pasākumus.

4. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 
priekšlikuma, var ieteikt dalībvalstij, kurai 
piemēro uzraudzību pēc programmas 
darbības beigām, pieņemt korektīvus 
pasākumus. Attiecībā uz šo lēmumu 
Komisijas ieteikums ir uzskatāms par 
pieņemtu Padomē, ja vien tā ar kvalificētu 
balsu vairākumu 10 dienu laikā pēc 
ieteikuma pieņemšanas Komisijā nav 
nolēmusi to noraidīt. Attiecīgā dalībvalsts 
var lūgt minētajā laikposmā sasaukt 
Padomes sanāksmi, lai nobalsotu par šo 
lēmumu.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par 2. panta 1. punktā, 3. pantā, 6. panta 
2. un 4. punktā un 11. panta 4. punktā 
minētajiem pasākumiem balso tikai tie 
Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, 

Par šajā regulā minētajiem pasākumiem 
balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv 
dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, 
un Padome rīkojas, neņemot vērā tā 
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kuru naudas vienība ir euro, un Padome 
rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa 
balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti.

Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv 
attiecīgo dalībvalsti.

Or. en


