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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisija pateikė teisės aktų paketą. Šiais teisės aktais siekiama stiprinti 
ES ir euro zonos ekonomikos valdymą. Pakete pateikiami šeši pasiūlymai: keturiuose 
aptariami fiskaliniai klausimai, įskaitant Stabilumo ir augimo pakto (SAP) reformą, o dviem 
naujais reglamentais siekiama padėti nustatyti ir spręsti kylančias makroekonominio 
disbalanso problemas ES ir euro zonoje.

Siekdama išplėsti ES ekonominės priežiūros veiklą ir taikyti ją ne tik fiskalinėms sritims, 
Komisija paskutiniuose dviejuose pasiūlymuose pateikia keletą naujų elementų, susijusių su  
makroekonominio disbalanso priežiūra ir naikinimu. Prevencinę šių elementų dalį sudaro 
tokie veiksmai, kaip reguliarus rizikos ir disbalanso vertinimas, remiantis rodiklių rezultatų 
suvestine, bei išsamūs šalių padėties tyrimai. Kai būtina, Taryba gali pateikti konkrečias 
rekomendacijas valstybei narei, kurioje užregistruotos rimtos disbalanso problemos arba 
disbalansas, kuris kelia grėsmę EPS veikimui. Be to, pasiūlyme dėl „vykdymo užtikrinimo 
priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti“ pateikiamais 
taisomaisiais veiksmais numatoma, kad euro zonai priklausančioms valstybėms narėms, 
kurios nepakankamai laikosi joms skirtų rekomendacijų, gali būti taikoma perviršinio deficito 
procedūra ir, galiausiai, joms gali būti skiriamos sankcijos, pvz. metinės baudos.

Pastabos

Komisijos pasiūlymuose pateikiama daug pagrįstų idėjų. Apskritai, nuomonės referentė 
pritaria Komisijai, kad būtina kurti naują struktūrinę neigiamo makroekonominio disbalanso 
prevencijos ir naikinimo kiekvienoje valstybėje narėje procedūrą. Nuomonės referentė 
primena, kad Komisijos komunikate „EPS@10“ jau buvo atkreiptas dėmesys į padidėjusius 
skirtumus tarp valstybių narių dar prieš krizę ir kad Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
EPS@10 išsamiai aptariamas šis klausimas. Taigi šiems skirtumams ir disbalansui stebėti ir 
užkirsti jiems kelią skirta priemonė yra labai reikalinga. Tačiau nuomonės referentė mano, 
kad būtina atlikti keletą pakeitimų siekiant užtikrinti, kad valstybių narių disbalansas ir 
nuokrypiai būtų veiksmingai nustatyti, jiems būtų užkirstas kelias arba jie būtų visiškai 
panaikinti. Taigi nuomonės referentė pateikia keletą Komisijos pasiūlymo dėl 
makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo ir pasiūlymo dėl vykdymo užtikrinimo 
priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje, 
pakeitimų:

– Į ES priežiūros sistemą, šalia bendro pobūdžio ekonominių ir finansinių aspektų, turėtų būti 
įtraukti užimtumo ir socialiniai aspektai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
148 straipsnis turėtų būti įtrauktas kaip priežiūros sistemos prevencinės dalies teisinis 
pagrindas, o minėtajame reglamente turėtų būti vienodai nagrinėjami makroekonominio ir 
socialinio disbalanso prevencija ir naikinimas. Tokiu būdu būtų užtikrintas labiau suderinto 
ekonominio ir socialinio metodo taikymas.

– Atsižvelgiant į pirmesnę nuostatą, vertinant disbalansą turėtų būti atsižvelgta į SESV 
148 straipsniu grindžiamas priemones, visų pirma į valstybių narių užimtumo politikos gaires, 
ir jos turėtų būti papildytos specialiomis socialinio disbalanso nustatymo ir prevencijos 
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priemonėmis. Užimtumo komitetas (EMCO) ir Socialinės apsaugos komitetas (angl. SPC) 
turėtų aktyviai dalyvauti visose svarbiose priežiūros procedūrose.

– Vadovaudamasi SESV 290 straipsniu ir priimdama deleguotus teisės aktus, Komisija turėtų 
reguliariai tvirtinti ir atnaujinti rodiklių suvestinę, kuri būtų naudojama kaip ankstyvo 
disbalanso nustatymo ir stebėsenos priemonė. Pagrindiniai rodikliai turėtų būti užimtumas, 
nedarbas, skurdas ir mokesčių aspektai.

– Disbalanso naikinimo sistema turėtų ne tik didinti euro zonai priklausančių valstybių narių 
biudžetinę drausmę. Ji turėtų būti sukurta taip, kad būtų išvengiama asimetrinių sukrėtimų 
atsiradimo ir būtų prisidedama siekiant tvaraus augimo ir kuriant darbo vietas. Jos veikimas 
turėtų prisidėti siekiant ES augimo ir užimtumo tikslų, kurie nustatyti strategijoje „Europa 
2020“.

– Be to, taisomųjų veiksmų sistema, įskaitant perviršinio disbalanso naikinimą, turėtų apimti 
ne tik nuobaudas (sankcijas), bet ir paskatas. Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl sankcijos 
ar nuobaudos skyrimo valstybei narei, turėtų būti atliktas socialinio poveikio vertinimas.

– Iš valstybių narių, kurios nesilaiko atitinkamų rekomendacijų, surinktos lėšos už baudas 
turėtų būti naudojamos ES ilgalaikių investicijų ir planiniams užimtumo tikslams remti, o ne, 
kaip siūlo Komisija, skirstomos tik toms valstybėms narėms, kurioms nereikėjo taikyti jokios 
papildomos procedūros.

Galiausiai, nuomonės referentė mano, kad itin svarbu, jog visame priežiūros procese būtų 
sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo. Be to, patikimos ir skaidrios priežiūros sistemos 
būtinos sąlygos yra reguliarios konsultacijos su socialiniais partneriais ir aktyvesnis 
nacionalinių parlamentų dalyvavimas.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl makroekonominio 
disbalanso prevencijos ir naikinimo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl makroekonominio 
ir socialinio disbalanso prevencijos ir 
naikinimo

Or. en
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Pagrindimas

Į naująją ES priežiūros sistemą, šalia bendro pobūdžio ekonominių ir finansinių aspektų, 
turėtų būti įtraukti užimtumo ir socialiniai aspektai. Taigi siūlomame reglamente turėtų būti 
kalbama ir apie makroekonominį, ir apie socialinį disbalansą ES.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Siekiant parengti suderintą 
užimtumo strategiją, kaip nustatyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
nuosekliai laikytis pagrindinių principų, 
kuriais skatinamas patyrusių, kvalifikuotų 
ir lanksčių darbuotojų rengimas bei darbo 
rinkų, pritaikytų prie ekonomikos 
pokyčių, kūrimas.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Pasitelkiant vidaus rinkos veikimą, 
kaip nustatyta SESV, turėtų būti siekiama 
tvaraus Sąjungos vystymosi, pagrįsto 
subalansuotu ekonomikos augimu ir 
stabiliomis kainomis, dideliu socialinės 
rinkos ekonomikos, kuria siekiama visiško 
užimtumo ir socialinės sanglaudos, 
konkurencingumu bei aukšto lygio 
aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės 
gerinimu. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) SESV numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendinama savo politikos kryptis ir 
veiksmus Sąjunga turėtų atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu ir kova su socialine 
atskirtimi.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) 2010 m. birželio 17 d. vykusi Europos 
Vadovų Taryba priėmė naują užimtumo ir 
augimo strategiją – strategiją 
„Europa 2020“ siekiant, kad po krizės ES 
taptų stipresnė ir jos ekonomika būtų 
orientuota į pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, kartu užtikrinant didelį 
užimtumą, produktyvumą ir socialinę 
sanglaudą. Be to, Europos Vadovų 
Taryba nusprendė 2011 m. sausio 1 d. 
pradėti politikos koordinavimo Europos 
semestrą siekdama, kad valstybės narės 
galėtų pasinaudoti išankstinio Europos 
lygmens koordinavimo galimybe ir 
siekdama sudaryti sąlygas griežčiau 
prižiūrėti ir tuo pat metu vertinti biudžeto 
priemones ir struktūrines reformas, 
kuriomis skatinamas augimas ir 
užimtumas. 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE454.629v01-00 8/25 PA\851861LT.doc

LT

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Visų pirma, siekiant išvengti pernelyg 
didelio makroekonominio disbalanso 
susidarymo ir padėti valstybėms narėms, 
kuriose jis susidaro, parengti taisomuosius 
planus iki nuokrypių įsigalėjimo, valstybių 
narių ekonominės politikos priežiūrą 
reikėtų išplėsti, kad ji apimtų ne tik 
biudžeto priežiūrą. Šį ekonominės 
priežiūros sistemos išplėtimą turėtų 
lygiagrečiai papildyti biudžeto priežiūros 
griežtinimas.

(3) Visų pirma, siekiant išvengti pernelyg 
didelio makroekonominio ir socialinio
disbalanso susidarymo, padėti valstybėms 
narėms, kuriose jis susidaro, parengti 
taisomuosius planus iki nuokrypių 
įsigalėjimo, skatinti kurti viena kitą 
papildančias plėtros strategijas ir 
lengvinti pažangos siekiant Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslų stebėseną, 
valstybių narių ekonominės politikos 
priežiūrą reikėtų išplėsti, kad ji apimtų ne 
tik biudžeto priežiūrą. Šį ekonominės 
priežiūros sistemos išplėtimą turėtų 
lygiagrečiai papildyti biudžeto priežiūros 
griežtinimas.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant mažinti šį disbalansą, teisės 
aktais būtina išsamiai nustatyti procedūrą.

(4) Siekiant mažinti šį disbalansą, reikia 
parengti labiau integruotą ekonominį ir 
socialinį metodą ir teisės aktais būtina 
išsamiai nustatyti procedūrą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sutarties 121 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nurodytą daugiašalę priežiūrą tikslinga 
papildyti specifinėmis makroekonominio 
disbalanso nustatymo, prevencijos ir 
naikinimo taisyklėmis.

(5) SESV 121 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nurodytą daugiašalę priežiūrą tikslinga 
papildyti specifinėmis makroekonominio 
disbalanso nustatymo, prevencijos ir 
naikinimo taisyklėmis, į kurias būtų 
įtrauktos ir paskatos, ir baudos.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) SESV 148 straipsnyje nurodytą 
bendrą metinę ataskaitą tikslinga 
papildyti specialiomis socialinio 
disbalanso nustatymo ir prevencijos 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija turėtų būti įgaliota, 
vadovaujantis SESV 290 straipsniu, 
priimti deleguotus teisės aktus dėl 
rezultatų suvestinių, kurios yra ankstyvą 
disbalanso nustatymą ir stebėseną 
palengvinanti priemonė. Labai svarbu, 
kad parengiamųjų darbų metu Komisija 
rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 
konsultacijas su ekspertais.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Rezultatų suvestinę turėtų sudaryti 
ribotas realių ir nominalių ekonominių, 
socialinių ir finansinių rodiklių, svarbių 
nustatant makroekonominį ir socialinį
disbalansą, skaičius ir atitinkamos 
orientacinės ribos. Rezultatų suvestinės 
sudėtis, jei reikia, turėtų būti iš dalies 
keičiama pasitelkiant deleguotus teisės 
aktus, inter alia, dėl kintančios grėsmės 
makroekonominiam ir socialiniam
stabilumui arba svarbių statistikos 
duomenų surinkimo pažangos.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Jei būtų pažeista viena ar daugiau 
orientacinių ribų, tai nebūtinai reikštų, kad 
atsiranda makroekonominis disbalansas, 
nes formuojant ekonominę politiką reikia 
atsižvelgti į makroekonominių kintamųjų 
tarpusavio sąsajas. Atliekant ekonominį 
vertinimą reikėtų užtikrinti, kad visa 
informacija, nesvarbu ar iš rezultatų 
suvestinės, ar ne, būtų pateikta objektyviai 
ir padėtų atlikti visapusišką analizę.

(8) Jei būtų pažeista viena ar daugiau 
orientacinių ribų, tai nebūtinai reikštų, kad 
atsiranda makroekonominis ar socialinis
disbalansas, nes formuojant ekonominę 
politiką reikia atsižvelgti į 
makroekonominių ir socialinių kintamųjų 
tarpusavio sąsajas, taip pat į esamą 
ekonominio ciklo momentą. Atliekant 
ekonominį vertinimą reikėtų užtikrinti, kad 
visa informacija, nesvarbu ar iš rezultatų 
suvestinės, ar ne, būtų pateikta objektyviai 
ir padėtų atlikti visapusišką analizę.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Taikant neigiamo makroekonominio 
disbalanso stebėsenos ir naikinimo 
procedūrą, turinčią prevencinių ir 
korekcinių elementų, reikėtų griežtesnės 
priežiūros priemonių, pagrįstų 
priemonėmis, naudojamomis daugiašalės 
priežiūros procedūroje. Tai galėtų būti 
Komisijos griežtesnės priežiūros vizitai į 
valstybes nares ir papildomos valstybės 
narės ataskaitos, teikiamos didelio 
disbalanso, įskaitant disbalansą, kuris kelia 
grėsmę deramam ekonominės ir pinigų 
sąjungos veikimui, atveju.

(10) Taikant neigiamo makroekonominio ir 
socialinio disbalanso stebėsenos ir 
naikinimo procedūrą, turinčią prevencinių 
ir korekcinių elementų, reikėtų griežtesnės 
priežiūros priemonių, pagrįstų 
priemonėmis, naudojamomis daugiašalės 
priežiūros procedūroje, ir užimtumo 
poveikio makroekonomikos padėčiai 
analizės remiantis bendra vertinimo 
sistema, įskaitant užimtumo rodiklių 
stebėsenos programą. Tai galėtų būti 
Komisijos griežtesnės priežiūros vizitai į 
valstybes nares ir papildomos valstybės 
narės ataskaitos, teikiamos didelio 
disbalanso, įskaitant disbalansą, kuris kelia 
grėsmę deramam ekonominės ir pinigų 
sąjungos veikimui arba socialinei 
sanglaudai, atveju.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vertinant disbalansą reikėtų 
atsižvelgti į jo mastą, laipsnį, kurį pasiekus 
jis galėtų būti laikomas netvariu, ir galimą 
neigiamą netiesioginį ekonominį ir 
finansinį poveikį kitoms valstybėms 
narėms. Taip pat reikėtų apsvarstyti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
koregavimo gebą ir ankstesnius duomenis, 
susijusius su ankstesnių rekomendacijų, 
pateiktų pagal šį reglamentą, ir kitų 
rekomendacijų, pateiktų pagal Sutarties

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

pagal SESV 121 ir 148 straipsnius vykdant 
daugiašalę priežiūrą, visų pirma bendrų 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairių ir valstybių narių 
užimtumo politikos gairių, laikymusi.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Jei nustatomas makroekonominis ir 
socialinis disbalansas, atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamos 
rekomendacijos siekiant suteikti 
konsultaciją dėl tinkamo politikos atsako. 
Atitinkamos valstybės narės politikos 
atsakas į disbalansą turėtų būti vykdomas 
laiku ir pasinaudojant visomis turimomis 
politikos priemonėmis, kuriomis 
disponuoja valdžios institucijos. Jis turėtų 
būti pritaikytas specifinei atitinkamos 
valstybės narės aplinkai ir aplinkybėms ir 
apimti pagrindines ekonominės politikos 
sritis, tarp kurių galėtų būti fiskalinė ir 
mokesčių politika, darbo rinkos, produktų 
ir paslaugų rinkos ir finansų sektoriaus 
reguliavimas. Jis turėtų būti vykdomas 
laikantis SESV 9 straipsnio nuostatų ir 
siekiant skatinti didelį užimtumą, 
užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 
kovoti su socialine atskirtimi.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Išankstiniai Europos sisteminės 
rizikos valdybos įspėjimai ir 
rekomendacijos valstybėms narėms arba 
Sąjungai susiję su makrofinansinio 
pobūdžio rizika. Jais galima reikalauti ir 
tolesnių veiksmų vykdant disbalanso 
priežiūrą.

(13) Išankstiniai Europos sisteminės 
rizikos valdybos įspėjimai ir 
rekomendacijos valstybėms narėms arba 
Sąjungai susiję tik su makrofinansinio 
pobūdžio rizika. Jais galima reikalauti ir 
tolesnių veiksmų vykdant disbalanso 
priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jei nustatomas didelis 
makroekonominis disbalansas, įskaitant 
disbalansą, kuris kelia grėsmę deramam 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui, 
turėtų būti pradėta perviršinio disbalanso 
procedūra, kurią vykdant valstybei narei 
galėtų būti teikiamos rekomendacijos ir 
taikomi griežtesnės priežiūros ir stebėsenos 
reikalavimai, o valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, pakartotinio taisomųjų 
veiksmų nesiėmimo atveju numatyta 
galimybė užtikrinti reikalavimų vykdymą 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [.../...].

(14) Jei nustatomas didelis 
makroekonominis ir socialinis disbalansas, 
įskaitant disbalansą, kuris kelia grėsmę 
deramam ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimui arba socialinei sanglaudai, 
turėtų būti pradėta perviršinio disbalanso 
procedūra, kurią vykdant valstybei narei 
galėtų būti teikiamos rekomendacijos ir 
taikomi griežtesnės priežiūros ir stebėsenos 
reikalavimai, o valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, pakartotinio taisomųjų 
veiksmų nesiėmimo atveju numatyta 
galimybė užtikrinti reikalavimų vykdymą 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [.../...].

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Kadangi deramai sukurti veiksmingos 
makroekonominio disbalanso nustatymo ir 
prevencijos sistemos valstybės narės negali
dėl savo glaudžių prekybos ir finansinių 
tarpusavio ryšių ir dėl nacionalinės 
ekonominės politikos netiesioginio 
poveikio visai Sąjungai ir euro zonai, ir šio 
tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti,

(16) Kadangi deramai sukurti veiksmingos 
makroekonominio ir socialinio disbalanso 
nustatymo ir prevencijos sistemos 
valstybės narės negali dėl savo glaudžių 
prekybos ir finansinių tarpusavio ryšių ir 
dėl nacionalinės ekonominės politikos 
netiesioginio poveikio visai Sąjungai ir 
euro zonai, ir šio tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos išsamios 
makroekonominio disbalanso Sąjungoje 
nustatymo, prevencijos ir naikinimo 
taisyklės.

Šiame reglamente nustatomos išsamios 
makroekonominio ir socialinio disbalanso 
Sąjungoje nustatymo, prevencijos ir 
naikinimo taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Į naująją ES priežiūros sistemą, šalia bendro pobūdžio ekonominių ir finansinių aspektų, 
turėtų būti įtraukti užimtumo ir socialiniai aspektai. Taigi siūlomame reglamente turėtų būti 
kalbama ir apie makroekonominį, ir apie socialinį disbalansą ES.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) disbalansas – makroekonominiai arba 
socialiniai pokyčiai, kurie neigiamai veikia 
arba galėtų neigiamai paveikti deramą
valstybės narės, euro zonos arba visos 
Sąjungos ekonomikos veikimą arba 
socialinę sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

disbalansas, įskaitant disbalansą, kuris 
kelia grėsmę deramam ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimui arba socialinei 
sanglaudai.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Siekdama palengvinti išankstinį 
disbalanso nustatymą ir stebėseną, 
Komisija, pasikonsultavusi su socialiniais 
partneriais, priima deleguotus teisės aktus 
pagal -12 straipsnį ir laikantis -12a ir -
12b straipsnių sąlygų, kuriais nustato 
rezultatų suvestinę, į kurią įtraukiami 
toliau apibrėžti rodikliai ir kuri, jei reikia, 
gali būti iš dalies taisoma siekiant 
atsižvelgti į naujai atsirandantį disbalansą 
ir geriau įvertinti konkurencingumo 
pozicijas ar perviršinį vidaus ir išorės 
disbalansą, susijusį su:
a) prekių ir paslaugų rinkomis (infliacija, 
einamosios sąskaitos balansas, viešosios ir 
privačios MTTP išlaidos, būsto, žemės 
ūkio produktų ir energijos kainų raida);
b) kapitalo rinkomis (kredito augimas, 
viešojo ir privataus sektorių skola, 
viešosios ir privačios investicijos, su 
užsienio tiesioginėmis investicijomis 
susijusio grynojo užsienio turto pozicijos);
c) darbo rinkomis (užimtumo ir nedarbo 
lygis pagal lytį ir amžiaus grupes, darbo 
užmokesčio ir atlyginimo lygis, švietimui 
skirtos investicijos, skurdas);
d) mokesčiais (darbo ir kapitalo mokesčių 
lygiai);
e) fiskaliniu, ekonominiu, socialiniu ir 
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aplinkos tvarumu.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Rezultatų suvestinę sudaro įvairūs 
valstybių narių makroekonominiai, 
socialiniai ir makrofinansiniai rodikliai. 
Komisija nustato orientacines simetrines
apatines ir viršutines  šių rodiklių ribas, 
kurias pasiekus būtų teikiami įspėjimai, 
atsižvelgdama į pradinius valstybių narių 
veiklos rodiklius, taip pat į įprastą 
Sąjungos ir euro zonos poziciją bei į jos 
raidą laikui bėgant. Valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, taikomos ribos gali 
skirtis nuo kitoms valstybėms narėms 
taikomų ribų.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rezultatų suvestinės rodiklių vertes 
kiekvienos valstybės narės atžvilgiu 
Komisija atnaujina bent kartą per metus. 
Atnaujinta rezultatų suvestinė skelbiama 
viešai.

1. Rezultatų suvestinės rodiklių vertes 
kiekvienos valstybės narės atžvilgiu 
Komisija atnaujina bent kartą per metus, 
atsižvelgdama į jų ypatingą ekonominę ir 
socialinę padėtį ir į skirtingą kiekvieno 
rodiklio poveikį jų makroekonominei ir 
socialinei padėčiai. Atnaujinta rezultatų 
suvestinė skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Vykdydama daugiašalę priežiūrą pagal 
SESV 121 straipsnio 3 dalį ir nagrinėdama 
užimtumo politikos įgyvendinimą pagal 
SESV 148 straipsnio 4 dalį, Taryba aptaria 
Komisijos ataskaitą ir, pasikonsultavusi su 
Užimtumo komitetu bei socialiniais 
partneriais, priima išvadas dėl jos. Euro 
grupė aptaria ataskaitą, kiek ji tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusi valstybėmis narėmis, 
kurių valiuta yra euras.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) kai tinka, į tai, ar valstybė narė, kuriai 
atliekamas tyrimas, ėmėsi tinkamų 
veiksmų reaguodama į Tarybos 
rekomendacijas arba raginimus, priimtus 
pagal SESV 121, 126 ir 148 straipsnius ir 
šio reglamento 6, 7, 8 ir 10 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remdamasi šio reglamento 
5 straipsnyje nurodytu nuodugniu tyrimu 

1. Jei remdamasi šio reglamento 5 
straipsnyje nurodytu nuodugniu tyrimu 
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Komisija mano, kad valstybėje narėje yra 
susidaręs disbalansas, apie tai ji informuoja 
Tarybą. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija Taryba atitinkamai 
valstybei narei gali teikti reikiamas 
rekomendacijas pagal Sutarties
121 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą. 

Komisija mano, kad valstybėje narėje yra 
susidaręs disbalansas, apie tai ji informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą. 
Remdamasi Komisijos rekomendacija ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
Taryba atitinkamai valstybei narei gali 
teikti reikiamas rekomendacijas pagal 
SESV 121 straipsnio 2 dalyje nustatytą 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie savo rekomendacijas Taryba 
informuoja Europos Parlamentą. Tarybos 
rekomendacijos skelbiamos viešai.

2. Apie savo rekomendacijas Taryba 
informuoja nacionalinius parlamentus. 
Tarybos rekomendacijos skelbiamos viešai.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remdamasi 5 straipsnyje nurodytu 
nuodugniu tyrimu Komisija mano, kad 
atitinkamoje valstybėje narėje susidaręs 
perviršinis disbalansas, apie tai ji 
informuoja Tarybą.

1. Jei remdamasi 5 straipsnyje nurodytu 
nuodugniu tyrimu Komisija mano, kad 
atitinkamoje valstybėje narėje susidaręs 
perviršinis disbalansas, apie tai ji 
informuoja Europos Parlamentą ir
Tarybą.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas39

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei ekonominės aplinkybės pasikeičia, 
remdamasi Komisijos rekomendacija 
Taryba gali iš dalies keisti rekomendacijas, 
priimtas pagal 7 straipsnį laikantis tame 
pačiame straipsnyje išdėstytos procedūros. 
Atitinkama valstybė narė teikia 
persvarstytą taisomųjų veiksmų planą, 
kuris vertinamas pagal 8 straipsnyje 
išdėstytą procedūrą.

4. Jei ekonominės aplinkybės pasikeičia, 
remdamasi Komisijos rekomendacija ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu
Taryba gali iš dalies keisti rekomendacijas, 
priimtas pagal 7 straipsnį laikantis tame 
pačiame straipsnyje išdėstytos procedūros. 
Atitinkama valstybė narė teikia 
persvarstytą taisomųjų veiksmų planą, 
kuris vertinamas pagal 8 straipsnyje 
išdėstytą procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12 straipsnis
Delegavimas

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

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12a straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 
1 dalyje nurodytą įgaliojimų delegavimą. 
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų delegavimo 
atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 
nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis 
įsigalioja nedelsiant arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi įtakos jau 
įsigaliojusių deleguotų aktų galiojimui. 
Jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
-12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-12b straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per tris mėnesius nuo šio teisės 
akto priėmimo dienos. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
2. Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam 
laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto, deleguotas teisės 
aktas skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.
Deleguotas teisės aktas gali būti 
paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto 
teisės akto per 1 dalyje nurodytą 
laikotarpį, šis aktas neįsigalioja. Pagal 
SESV 296 straipsnį prieštaravimus 
pareiškusi institucija nurodo 
prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto 
priežastis.

Or. en


