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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Valstybių narių ekonominės ir biudžeto priežiūros procedūros, kurias Europos Sąjunga ir euro 
zona kuria, bandydamos kovoti su 2008 m. prasidėjusia ekonomikos ir finansų krize, turi būti 
priimamos plačiai atsižvelgiant į socialines ir ekonomines problemas, kurias ši krizė sukėlė.

Blogėjanti finansinė padėtis pasaulyje lėmė smarkų Sąjungos augimo sulėtėjimą ir rimtus 
finansinius sunkumus valstybėms narėms. Tačiau jeigu šias problemų išspręsti gali padėti 
ekonominės ir socialinės politikos koordinavimas tarp valstybių, jis turi atitikti keletą 
principų:

- jis negali būti sutelktas vien tik į valstybių biudžetinę būklę ir jį vykdant turi būti 
atsižvelgiama į investicijas, skirtas darbo rinkai, ir socialinės padėties gerinimą; valstybės
investicijos į mokymą ar mokslo tyrimus, skirtus didinti valstybės konkurencingumą ar 
gerinti veiksmingą socialinę apsaugą bei socialinius minimumus, turėtų būti vertinamos 
teigiamai, nes jos padeda kovoti su skurdu ir išlaikyti vidaus vartojimą, ir tuo būdu padeda 
geriau atsispirti krizėms;

- jis turi atitikti demokratinius ES principus; tiek nacionaliniai parlamentai, tiek Europos 
parlamentas, kuriuos sudaro išrinkti atstovai, turi būti išsamiai ir nuolat informuojami, taip 
pat kaip ir Komisija ar Taryba;

- jis negali prieštarauti nacionaliniams ir europiniams socialinio dialogo principams; 
pagrindinės teisės į kolektyvines derybas ir streiką negali būti kvestionuojamos vykdant 
struktūrines ir darbo rinkos reformas, kurias vykdyti rekomenduojama valstybėms narėms.

Vykdant koordinavimą atsižvelgiama į visus ES tikslus ir pagrindinius Sąjungos teisės aktus. 
Priemonės, skirtos pasiekti Strategijos „ES 2020“ tikslus užimtumo lygio ar kovos prieš 
skurdą srityse, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo horizontaliosios socialinės išlygos 
laikymasis prisideda prie Sąjungos ekonomikos atsigavimo.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė, 
apėmusi pasaulį pastaruosius trejus metus, 
labai pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
valstybių narių valdžios sektoriaus deficito 

(1) precedento neturinti pasaulinė krizė ir 
ekonominės veiklos sulėtėjimas, apėmę
pasaulį pastaruosius trejus metus, labai 
pakenkė ekonomikos augimui ir 
finansiniam stabilumui ir sukėlė didelį 
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ir skolos būklės pablogėjimą, priversdama 
kai kurias iš jų kreiptis finansinės pagalbos 
už Sąjungos sistemos ribų;

finansinių, ekonominių ir socialinių 
sąlygų, valstybių narių valdžios sektoriaus 
deficito ir skolos būklės pablogėjimą, 
priversdama kai kurias iš jų kreiptis 
finansinės pagalbos už Sąjungos sistemos 
ribų;

Or. fr

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Nepaisant kelių teigiamų atsigavimo 
ženklų 2009 m., užimtumo padidėjimas 
buvo per mažas, kad stabiliai sumažintų 
aukštą nedarbo lygį. Vidutinis nedarbo 
laikotarpis pailgėjo, o jaunimo nedarbas 
daugelyje valstybių narių išaugo. 2011 m. 
rudenį Komisija gerokai sumažino 
2012 m. ekonominio augimo prognozę, 
sumažindama augimo procentinę išraišką 
nuo 1,25 % iki 0,5 % ES ir euro zonoje. 
Todėl laukiama, kad 2012 m. užimtumo 
augimas sustos.

Or. fr

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Nors buvo imtasi priemonių, siekiant 
subalansuoti neigiamą finansų krizės 
poveikį, šios krizės poveikis realiajam 
ekonomikos sektoriui, darbo rinkai ir 
piliečių gerovės stipriai jaučiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) atsižvelgdama į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsnį, Sąjunga 
prisiima įsipareigojimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kovos su 
socialine atskirtimi, taip pat aukšto lygio 
švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos 
apsauga, nustatydama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus;

Or. fr

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

koregavimo programa, siekiant išvengti 
ataskaitų teikimo prievolės dubliavimo;

Or. fr

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos 
stiprinti dialogą tarp Sąjungos institucijų, 
visų pirma, Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos, ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę;

(6) turėtų būti nustatytos taisyklės, skirtos 
stiprinti dialogą tarp Sąjungos institucijų, 
visų pirma, Europos Parlamento, Tarybos 
ir Komisijos, taip pat dialogas tarp ES 
institucijų ir socialinių partnerių, ir 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
atskaitomybę;

Or. fr

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Valstybės narės, kurios patiria arba 
gali patirti didelių sunkumų finansinio 
stabilumo srityje ir (arba) kurios gauna 
arba gali gauti finansinę paramą, 
priklauso nuo Europos solidarumo. 
Europos struktūriniai fondai ir 
Sanglaudos fondas gali rimtai prisidėti 
norint užtikrinti, kad, net finansinių 
suvaržymų atveju, būtų investuojama 
siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo 
strategijos tikslus. Prisitaikymo 
programos projektas galėtų būti 
pateikiamas kartu su atitinkamos 
valstybės narės prašymu trumpam 
padidinti mokėjimus arba struktūrinių 
fondų ir Sanglaudos fondo likučio 
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21 straipsnio 6 dalyje; išmokėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šio reglamento taikymas atitinka 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
153 straipsnio 3 dalį. Pagal šį reglamentą 
priimti sprendimai atitinka subsidiarumo 
ir socialinio dialogo principus bei 
valstybių narių ir socialinių partnerių 
įgaliojimus darbo užmokesčio formavimo 
ir pensijų skyrimo srityse.

Or. fr

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nustatytu dažnumu pateikia Komisijai, 
ECB ir Europos bankininkystės institucijai 
(EBI) išskaidytą informaciją apie finansų 
įstaigų, kurias prižiūri nacionalinės 
priežiūros institucijos, finansinę situaciją;

a) nustatytu dažnumu pateikia Europos 
Parlamentui, Komisijai, ECB ir Europos 
bankininkystės institucijai (EBI) išskaidytą 
informaciją apie finansų įstaigų, kurias 
prižiūri nacionalinės priežiūros institucijos, 
finansinę situaciją;

Or. fr

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pateikia Europos Parlamentui, 
Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams išskaidytą informaciją apie 
užimtumo ir socialinę padėtį, ypač 
atsižvelgiant į naujausius pokyčius darbo 
rinkoje ir pajamų paskirstymo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) pateikia Europos Parlamentui, 
Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams informaciją apie viešąsias 
investicijas, kuriomis siekiama įgyvendinti 
Sąjungos augimo ir užimtumo strategijos 
tikslus;

Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija kartu su ECB vykdo 
reguliarius išvykstamuosius patikrinimus 
valstybėje narėje, kuriai taikoma priežiūra, 
siekdama patikrinti, kokia pažanga 
padaryta įgyvendinant 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytas priemones. Kiekvieną ketvirtį ji 
teikia savo išvadas Ekonomikos ir finansų 
komitetui (EFK), Užimtumo komitetui ir 
Socialinės apsaugos komitetui – arba 
kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarieji
gali nurodyti tuo tikslu – ir įvertina, ar 



PE480.648v01-00 10/15 PA\890107LT.doc

LT

patikrinimai pakeičia Reglamento (EB) 
1467/97 10a straipsnio 2 dalyje numatytą 
stebėseną vietoje.

reikalingos tolesnės priemonės. Šie 
išvykstamieji patikrinimai pakeičia 
Reglamento (EB) 1467/97 10a straipsnio 
2 dalyje numatytą stebėseną vietoje.

Or. fr

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) atitinkamas Europos Parlamento 
komitetas gali pakviesti atitinkamos 
valstybės narės atstovus ir socialinius 
partnerius pasikeisti nuomonėmis;

Or. fr
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kai finansinės pagalbos kreipiamasi į 
EFSF ar ESM, Komisija – kartu su ECB ir, 
kai įmanoma, TVF – parengia atitinkamos 
valstybės narės valstybės skolos tvarumo, 
taip pat valstybės narės gebėjimo grąžinti 
numatomą finansinę pagalbą laikantis 
Sąjungos augimo ir užimtumo strategijos 
tikslų, analizę ir perduoda ją EFK, 
Užimtumo komitetui ir Socialinės 
apsaugos komitetui arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarieji gali nurodyti 
tuo tikslu.

Or. fr
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Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija kartu su ECB stebi pažangą, 
padarytą įgyvendinant koregavimo 
programą, ir kas tris mėnesius informuoja 
EFK ar kurį nors pakomitetį, kurį 
pastarasis gali nurodyti tuo tikslu. 
Atitinkama valstybė narė visapusiškai 
bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, 

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

bendradarbiauja su Komisija. Visų pirma, 
ji pateikia Komisijai visą informaciją, kurią 
pastaroji laiko būtina programai stebėti. 
Taikoma 3 straipsnio 3 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Suderinamumas su Sąjungos augimo ir 

užimtumo tikslais
Makroekonomikos pritaikymo 
programomis pagal šį reglamentą turėtų 
būti neleidžiama valstybei narei 
nesilaikyti savo įsipareigojimų Sąjungos 
augimo ir užimtumo strategijos srityje ir 
nesilaikyti ar nepaisyti savo bendros 
pareigos skatinti aukštą užimtumo lygį, 
užtikrinti atitinkamą socialinę apsaugą ir 
kovoti su socialine atskirtimi pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Suderinamumas su teise į kolektyvines 

derybas ir kolektyvinius veiksmus
Pagal Europos Sąjungos teisę ir 
nacionalinius teisės aktus bei praktiką, 
laikantis šio reglamento 
makroekonomikos pritaikymo 
programomis nesikišama į darbuotojų ir 
darbdavių arba jų atitinkamų 
organizacijų teises derėtis ir atitinkamais 
lygmenimis pasirašyti kolektyvinius 
susitarimus ir, kilus socialiniams 
ginčams, imtis kolektyvinių veiksmų savo 
interesams ginti, įskaitant streikus.

Or. fr
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr


