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КРАТКА ОБОСНОВКА

Процедурите за бюджетен и икономически надзор над държавите членки, които 
въвеждат Съюзът и еврозоната в отговор на икономическата и финансова криза, 
започнала през 2008 г., трябва да се приемат при широк обзор на икономическите и 
социалните проблеми, предизвикани от тази криза.

Влошаването на световното финансово положение доведе Съюза до силно забавяне на 
растежа и до сериозни бюджетни трудности за държавите членки. Но макар 
координирането на икономическите и социалните политики на държавите членки 
действително да представлява едно от решенията в отговор на тези предизвикателства, 
това координиране трябва да спазва редица принципи: 

- То не може да се съсредоточава единствено върху бюджетното положение на 
държавите, а трябва да отчита инвестициите за пазара на труда и подобряването на 
социалното положение. Публичните инвестиции в обучение или научни 
изследвания, предназначени да увеличат конкурентоспособността на държавата, 
или една ефикасна система за социална закрила и социални минимуми дават 
възможност за борба срещу бедността и поддържането на вътрешното потребление, 
като по този начин позволяват по-добре да се устоява на кризата, и на тях трябва да 
се гледа положително.

- Координирането трябва да е съобразено с демократичните принципи на Съюза. 
Европейският парламент и националните парламенти, съставени от пряко избрани 
представители, трябва да бъдат напълно и редовно информирани, също както 
Комисията или Съвета.

- Координирането не може да е в противоречие с националните и европейските 
принципи на социалния диалог. Основните права на трудово договаряне и на стачни 
действия не могат да бъдат поставяни под въпрос от структурните реформи и 
реформите на пазара на труда, препоръчвани на държавите членки.

- Координирането отчита всички основни цели и текстове на Съюза. Мерките с оглед 
постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“  що се отнася до процента на 
заетостта или борбата срещу бедността и зачитането на хоризонталната социална 
клауза на Договора за функционирането на Европейския съюз участват в 
икономическото възстановяване на Съюза. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Безпрецедентната глобална криза,
която засегна света през последните 
три години, повлия сериозно на 
икономическия растеж и финансовата 
стабилност и предизвика силно 
влошаване на държавния дефицит и 
дълг на държавите членки, в резултат на 
което редица от тях потърсиха 
финансова помощ извън рамките на 
Съюза.

1. Безпрецедентната глобална криза и 
забавянето на икономическата 
дейност, които засегнаха света през 
последните три години, повлияха
сериозно на икономическия растеж и 
финансовата стабилност и предизвика 
силно влошаване на финансовите, 
икономическите и социалните 
условия, както и на държавния 
дефицит и дълг на държавите членки, в 
резултат на което редица от тях 
потърсиха финансова помощ извън 
рамките на Съюза.

Or. fr

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Въпреки отделни положителни  
признаци на икономическо оживление 
през 2009 г., увеличаването на 
заетостта беше твърде слабо, за да 
се намали стабилно високият 
процент на безработица. Средният 
период на безработица се удължи и 
безработицата сред младите се 
увеличи в много държави членки. През 
есента на 2011 г. Комисията 
преразгледа в значителна степен 
предвижданията си за икономически 
растеж за 2012 г. и намали процента 
от 1,25% на 0,5% в Съюза и в 
еврозоната. Следователно се очаква 
растежът на заетостта да спре през 
2012 г.
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Or. fr

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Бяха взети мерки за балансиране 
на отрицателните ефекти на 
кризата, но същевременно 
въздействието на тази криза върху 
реалната икономика, пазара на труда 
и благосъстоянието на граждани се 
усеща в широка степен. 

Or. fr

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В съответствие с член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът  взема 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигането 
на високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. fr
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Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В правото на Съюз следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ. Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

2. В правото на Съюз следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ, придружена от стимули за 
насърчаване на растежа, заетостта 
и социалния напредък.  
Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

Or. fr

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да се създадат условия 
за бързо възстановяване на нормалното 
положение и за предпазване на 
останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти. Този засилен надзор следва да 
включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на икономическото, 

4.Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да се създадат условия 
за бързо възстановяване на нормалното 
положение и за предпазване на 
останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти. Този засилен надзор следва да 
включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на икономическото,
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фискалното и финансовото положение, 
и периодично докладване пред 
Икономическия и финансов комитет
(ИФК) или пред подкомитет, който той
може да определи за тази цел.  Същите 
условия за надзор следва да се прилагат 
по отношение на държавите-членки, 
които искат превантивна помощ по 
линия на Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕИФС), 
Европейския механизъм за стабилност
(ЕМС), Международния валутен фонд
(МВФ) или друга международна 
финансова институция.

социалното, фискалното и 
финансовото положение и 
положението в областта на 
заетостта, и периодично изготвяне 
на доклад пред Икономическия и 
финансов комитет (ИФК), Комитета 
по заетостта (EMCO) или  
Комитета за социална закрила, или
пред подкомитет, който тези 
комитети може да определят за тази 
цел.  Същите условия за надзор следва 
да се прилагат по отношение на 
държавите-членки, които искат 
превантивна помощ по линия на 
Европейския механизъм за финансова 
стабилност (ЕИФС), Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС), 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга международна финансова 
институция.

Or. fr

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Надзорът над икономическата и 
бюджетната ситуация трябва да бъде 
значително засилен за държавите 
членки, които прилагат програма за 
макроикономически корекции. Поради 
всеобхватния характер на тази програма 
всички други процедури за 
икономически и фискален надзор следва 
да бъдат прекратени за срока на 
програмата за макроикономически 
корекция, за да се избегне дублиране на 
задълженията за докладване.

5. Надзорът над икономическата, 
социалната и бюджетната ситуация , 
както и ситуацията в областта на 
заетостта, трябва да бъде значително 
засилен за държавите членки, които 
прилагат програма за 
макроикономически корекции. Поради 
всеобхватния характер на тази програма 
всички други процедури за 
икономически и фискален надзор следва 
да бъдат прекратени за срока на 
програмата за макроикономически 
корекция, за да се избегне дублиране на 
задълженията за докладване.

Or. fr
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Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Следва да се предвидят правила за 
подобряване на диалога между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията и за осигуряване на по-
голяма прозрачност и отчетност.

6. Следва да се предвидят правила за 
подобряване на диалога между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и на диалога 
между институциите на Съюза и  
социалните партньори, за осигуряване 
на по-голяма прозрачност и отчетност.

Or. fr

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава-членка 
на програмата за макроикономически 
корекции би предполагало 
преустановяване на плащания и 
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx 
за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и за отменяне на 

7. Държавите членки, които 
изпитват или са застрашени от 
сериозни затруднения по отношение 
на финансовата си стабилност  и/или 
са получили или може да получат 
финансова помощ, зависят от 
европейската солидарност. 
Европейските структурни фондове и 
Кохезионният фонд могат да дадат 
важен принос, за да се гарантира, че 
дори в случай на финансови 
ограничения, се извършват 
инвестиции, за да се постигнат 
целите на Съюза в областта на 
растежа и целите на стратегията за 
заетостта. Проектопрограма за 
адаптиране може, следователно, да 
се придружава  с искане от страна на 
съответната държава членка за 
временно увеличаване на плащанията 
или  на плащането на окончателното 
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Регламент (ЕО) № 1083/2006, салдо от структурните фондове и 
Кохезионния фонд,

Or. fr

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Прилагането на настоящия 
регламент е в съответствие с член 
153, параграф 3 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Решенията, взимани в 
съответствие с настоящия 
регламент, зачитат принципа на 
субсидиарност, социалния диалог и 
компетентностите на държавите 
членки и социалните партньори по 
отношение на образуването на 
работните заплати и 
предоставянето на пенсии.

Or. fr

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съобщава на Комисията, ЕЦБ и 
Европейския банков орган (ЕБО), 
толкова често, колкото те го изискват, 
информация за финансовото състояние 
на всяка финансова институция 
поотделно, която е под надзора на 
националните надзорни органи;

а) съобщава на Европейския 
парламент, Комисията, ЕЦБ и 
Европейския банков орган (ЕБО), 
толкова често, колкото те го изискват, 
информация за финансовото състояние 
на всяка финансова институция 
поотделно, която е под надзора на 
националните надзорни органи;

Or. fr



PE480.648v01-00 10/17 PA\890107BG.doc

BG

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) съобщава на Европейския 
парламент, на Комисията и на 
националните парламенти 
диференцирана информация относно 
положението в областта на 
заетостта и социалната сфера, по-
специално по отношение на 
скорошното развитие на пазара на 
труда и разпределението на 
приходите;

Or. fr

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(гб) съобщава на Европейския 
парламент, на Комисията и на 
националните парламенти 
информация относно публичните 
инвестиции с цел спазване на целите 
за растеж на Съюза и стратегията 
за заетостта.

Or. fr

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията извършва в 
сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за 
проверка в държавата-членка под 
надзор, за да провери напредъка, 
постигнат по прилагането на мерките, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко 
тримесечие тя съобщава своите 
заключения на Икономическия и 
финансов комитет (ИФК) ― или на
подкомитета, който може да бъде 
определен за тази цел, и преценява по-
специално дали са необходими 
допълнителни мерки. Тези мисии за 
проверка на място заместват 
мониторинга, предвиден в член 10а, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1467/97.

4. Комисията извършва в 
сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за 
проверка в държавата членка под 
надзор, за да провери напредъка, 
постигнат по прилагането на мерките, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко 
тримесечие тя съобщава своите 
заключения на Икономическия и 
финансов комитет (ИФК), на 
Комитета по заетостта (EMCO) и 
на Комитета за социална закрила –
или на подкомитета, който тези 
комитети могат да определят за тази 
цел, и преценява по-специално дали са 
необходими допълнителни мерки. Тези 
мисии за проверка на място заместват 
мониторинга, предвиден в член 10а, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1467/97.

Or. fr

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава-
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
препоръча на засегнатата държава-
членка да потърси финансова помощ и 
да подготви програма за 
макроикономически корекции. Съветът 
може да реши да оповести тази 

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото, 
икономическото и социалното
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата, 
икономическата и социалната
стабилност на еврозоната, Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
препоръча на засегнатата държава 
членка да потърси финансова помощ и 
да подготви програма за 
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препоръка. макроикономически корекции. Съветът 
може да реши да оповести тази 
препоръка.

Or. fr

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответната комисията на 
Европейския парламент може да покани 
представители на съответната държава-
членка да участват в обмен на мнения;

(a) съответната комисия на Европейския 
парламент може да покани 
представители на съответната държава 
членка и социалните партньори да 
участват в обмен на мнения;

Or. fr

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка, която желае да получи 
финансова помощ от една или няколко 
други държави, ЕИФС, ЕМС, 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга институция извън рамките на 
Съюза, незабавно уведомява Съвета, 
Комисията и ЕЦБ за намерението си. 
ИФК или подкомитетът, който той
може да определи за тази цел, 
обсъждат планираното искане след 
получаване на оценка от Комисията.

Държава членка, която желае да получи 
финансова помощ от една или няколко 
други държави, ЕИФС, ЕМС, 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга институция извън рамките на 
Съюза, незабавно уведомява Съвета, 
Комисията и ЕЦБ за намерението си. 
ИФК, Комитетът по заетостта и 
Комитетът за социална закрила или 
подкомитетът, който тези комитети 
могат да определят за тази цел, 
обсъждат планираното искане след 
получаване на оценка от Комисията.

Or. fr
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Изменение 18
Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
устойчивостта на държавния дълг на 
съответната държава-членка, 
включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ и я 
препраща на ИФК или на подкомитета, 
който може да бъде определен за тази 
цел.

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
устойчивостта на държавния дълг на 
съответната държава членка, 
включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ, като 
същевременно изпълнява своите цели 
по отношение на растежа в Съюза и 
стратегията за заетостта, и я 
препраща на ИФК, на Комитета по 
заетостта  и на Комитета за 
социална закрила или на подкомитета, 
който тези комитети могат да 
определят за тази цел.

Or. fr

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава-членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо, социално, 
финансово и в областта на 
заетостта положение и 
възстановяване на способността й да се 
финансира изцяло на финансовите 
пазари. Без да се накърнява член 9 от 
Договора за функционирането на 
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до съответната държава-членка
съгласно членове 121, 126 и/или 148 от 
Договора, както и предприетите от нея 
действия за тяхното изпълнение, като 
същевременно се цели разширяване, 
засилване и задълбочаване на 
необходимите политически мерки.

Европейския съюз, целите за растеж 
в Съюза и за стратегията за 
заетостта при изготвянето на проекта 
за програма за макроикономически 
корекции се отчитат текущите 
препоръки, отправени до съответната 
държава членка съгласно членове 121, 
126 и/или 148 от Договора, както и 
предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки Проект на 
програма за корекции може 
следователно да бъде съпроводен от 
заявление на съответната държава 
членка за получаване на моментно 
увеличение на плащанията или на 
плащания на крайното салдо за 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд.

Or. fr

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
наблюдава напредъка, постигнат при 
прилагането на програмата за 
макроикономически корекции, и на 
всеки три месеца информира ИФК или 
подкомитета, който той може да 
определи за тази цел. Въпросната 
държава-членка си сътрудничи тясно с 
Комисията. По-специално тя предоставя 
на Комисията цялата информация, която 
последната счита за нужна за 
извършване на мониторинг на 
програмата. В този случай се прилага 
член 3, параграф 3.

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
наблюдава напредъка, постигнат при 
прилагането на програмата за 
макроикономически корекции, и на 
всеки три месеца информира ИФК, 
Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила или 
подкомитета, който тези комитети 
могат да определят за тази цел. По-
специално тя предоставя на Комисията 
цялата информация, която последната 
счита за нужна за извършване на 
мониторинг на програмата. В този 
случай се прилага член 3, параграф 3.

Or. fr
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Изменение 21
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съответната комисия на Европейския 
парламент може да покани 
представители на засегнатата държава-
членка да участват в обмен на мнения 
относно напредъка, отбелязан при 
изпълнението на програмата за 
макроикономически корекции. 

7. Съответната комисия на Европейския 
парламент може да покани 
представители на засегнатата държава 
членка и социалните партньори да 
участват в обмен на мнения относно 
напредъка, отбелязан при изпълнението 
на програмата за макроикономически 
корекции и последиците от нея. 

Or. fr

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Представители на Комисията може да 
бъдат поканени от парламента на 
съответната държава-членка да 
участват в обмен на мнения относно 
напредъка, отбелязан при изпълнението 
на програмата за макроикономически 
корекции.

8. Представители на Комисията може да 
бъдат поканени от парламента на 
съответната държава членка да участват 
в обмен на мнения относно напредъка, 
отбелязан при изпълнението на 
програмата за макроикономически 
корекции и последиците от нея.

Or. fr

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 a)
Съвместимост с целите за растеж и 
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заетост в Съюза
Прилагането на програмите за 
макроикономическа адаптация в 
рамките на настоящия регламент не 
трябва да позволява на държавите 
членки да не спазват своите 
задължения по отношение растежа в 
Съюза и стратегията за заетостта, 
нито да не спазват или пренебрегват 
своето общо задължение да 
насърчават висока степен на 
заетост, да гарантират подходяща 
социална защита и да се борят срещу 
социалното изключване съгласно член 
9 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.  

Or. fr

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10б
Съвместимост с правото на 

договаряне и колективни действия 
Съгласно правото на Съюза и 
националните законодателства и 
практики програмите за 
макроикономическа адаптация в 
рамките на настоящия регламент не 
засягат правото на работниците и 
работодателите или на съответните 
им организации да договарят и 
подписват колективни договори на 
съответното равнище и, в случай на 
социални конфликти, да предприемат 
колективни мерки за защита на 
своите интереси, в т.ч. предприемане 
на стачни действия.

Or. fr
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Изменение 25
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията извършва, в 
сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии 
за проверка в държавата-членка, която 
е под надзор след приключване на 
програмата, за да оцени нейното 
икономическо, фискално и финансово 
положение. Тя съобщава на всяко 
полугодие констатациите си на ИФК 
или на подкомитета, който може да 
бъде определен за тази цел, и оценява 
по-специално дали са нужни 
коригиращи мерки.

3. Комисията извършва, в 
сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии 
за проверка в държавата членка, която 
е под надзор след приключване на 
програмата, за да оцени нейното 
икономическо, фискално и финансово 
положение. Тя съобщава на всяко 
полугодие констатациите си на ИФК, на 
Комитета по заетостта и на 
Комитета за социална закрила или на 
подкомитета, който тези комитети 
могат да определят за тази цел, и 
оценява по-специално дали са нужни 
коригиращи мерки.

Or. fr


