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ĪSS PAMATOJUMS

Dalībvalstu fiskālās un ekonomiskās uzraudzības procedūras, kuras Savienība un eurozonas 
valstis ir izveidojušas, lai risinātu ekonomikas un finanšu krīzi, kas sākās 2008. gadā, ir 
jāpieņem, pilnībā ievērojot ekonomiskās un sociālās problēmas, ko krīze ir izraisījusi.

Finansiālā stāvokļa pasliktināšanās pasaulē izraisīja spēcīgu triecienu Savienības izaugsmei 
un radīja dalībvalstīm nopietnas fiskālās problēmas. Tā kā viens no problēmas risinājumiem ir 
saistīts ar dalībvalstu ekonomikas un sociālās politikas koordināciju, šajā sakarībā ir jāievēro 
vairāki principi:

- koordinācijā uzmanība nebūtu jāpievērš vienīgi dalībvalstu fiskālajai situācijai, bet ir 
jāņem vērā arī ieguldījumi darba tirgus stiprināšanai un sociālo apstākļu uzlabošanai; par 
lietderīgiem ir jāuzskata valsts ieguldījumi izglītībā vai pētījumos, kuri paredzēti 
dalībvalsts konkurētspējas vai sociālās aizsardzības sistēmas efektivitātes uzlabošanai un 
sociālo apstākļu minimuma nodrošināšanai un ar kuriem būtu iespējams apkarot 
nabadzību un saglabāt iekšējo patēriņu, tādējādi labāk sagatavojoties pret krīzēm;

- koordinācijai jānotiek atbilstīgi Savienības demokrātijas principiem; Eiropas Parlamentam 
un dalībvalstu parlamentiem, kurus veido ievēlēti pārstāvji, ir jābūt pilnībā un regulāri 
informētiem — tāpat kā Komisijai vai Padomei;

- koordinācija nedrīkst notikt pretēji dalībvalstu un Eiropas sociālā dialoga principiem; 
saistībā ar dalībvalstīm ieteiktajām strukturālajām reformām un darba tirgus izmaiņām 
nedrīkst mazināt pamattiesības uz darba koplīguma slēgšanu un streikiem;

- šajā procesā jāņem vērā kopējie Savienības mērķi un galvenie tiesību akti; Savienības 
tautsaimniecības atjaunošana jāveicina ar pasākumiem, kuri paredzēti stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai nodarbinātības jomā un cīņā ar nabadzību, un jāievēro 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību ieviestā horizontālā sociālā klauzula.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi 
pasauli pēdējo trīs gadu laikā, ir radījusi 
nopietnu kaitējumu tautsaimniecības 

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

radījušas nopietnu kaitējumu 
tautsaimniecības izaugsmei un finanšu 
stabilitātei un izraisījusi finansiālo, 
ekonomisko un sociālo apstākļu, kā arī 
dalībvalstu budžeta deficīta un parāda 
situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot 
vairākām dalībvalstīm meklēt finansiālo 
palīdzību ārpus Eiropas Savienības.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai gan 2009. gadā bija vērojamas 
dažas pozitīvas uzlabošanās pazīmes, 
uzlabojumi nodarbinātības jomā bija 
nepietiekami, lai panāktu augstā bezdarba 
līmeņa stabilu samazinājumu. Vairākās 
dalībvalstīs bezdarba vidējais periods ir 
pagarinājies, kā arī ir paaugstinājies 
jauniešu bezdarba līmenis. Komisija 
2011. gada rudenī pārskatīja 
tautsaimniecības izaugsmes prognozes 
2012. gadam, novērtējot un ievērojami 
samazinot pieauguma līmeni no 1,25 % uz 
0,5 % Savienībā un eurozonā. Tādējādi ir 
sagaidāms, ka 2012. gadā nebūs 
nodarbinātības pieauguma.

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Laikā, kad tika veikti pasākumi 
finanšu krīzes negatīvo seku novēršanai, 
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šī krīze reālo ekonomiku, darba tirgu un 
iedzīvotāju labklājību ietekmēja plašā 
mērogā.

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu Savienība, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēka veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 5
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) 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, ko papildina stimuli 
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 
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pārējā eurozonā.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
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 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.

(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, sociālās jomas, 
nodarbinātības, nodokļu un finanšu 
stāvokļa pārraudzībai, kā arī regulāru 
ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu 
Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK), 
Nodarbinātības komitejai (EMCO) un 
Sociālās aizsardzības komitejai (CPS) vai 
jebkurai apakškomitejai, ko tās šiem 
mērķiem norīkojušas.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. 

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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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 un sociālās jomas, finanšu 
un nodarbinātības 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Būtu jāparedz noteikumi, lai veicinātu 
dialogu starp Eiropas Savienības 
institūcijām, jo īpaši starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī lai 
nodrošinātu lielāku pārskatāmību un 
atbildību.

(6) Būtu jāparedz noteikumi, lai veicinātu 
dialogu starp Eiropas Savienības 
institūcijām, jo īpaši starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī 
Savienības institūciju un sociālo partneru 
dialogu un lai nodrošinātu lielāku 
pārskatāmību un atbildību.

Or. fr

Grozījums Nr. 9
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, 

(7) Dalībvalstis, kurās ir vai kurām draud 
nopietnas finansiālās stabilitātes grūtības 
un/vai kuras saņem vai varētu saņemt 
finanšu palīdzību, ir atkarīgas no Eiropas 
valstu solidaritātes. Eiropas struktūrfondi 
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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.

un Kohēzijas fonds var sniegt būtisku 
atbalstu ar mērķi nodrošināt, ka pat 
finansiālo ierobežojumu gadījumā 
iespējams saņemt ieguldījumus, lai 
sasniegtu Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības stratēģijas mērķus. 
Pielāgošanas programmas projektu 
tādējādi iespējams papildināt ar attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījumu, lai varētu 
izmantot tūlītēju maksājumu 
palielinājumu vai noslēguma maksājumus 
no struktūrfondiem un no Kohēzijas 
fonda.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs regulas piemērošana atbilst 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
153. panta 3. punktam. Lēmumos, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, ievēro 
subsidiaritātes principu, sociālo dialogu 
un dalībvalstu un sociālo partneru 
kompetenci attiecībā uz algu un pensiju 
noteikšanas procedūru.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) prasītajā biežumā paziņo Komisijai, 
ECB un Eiropas Banku iestādei (EBI) 
detalizētu informāciju par to finanšu 
iestāžu finansiālo stāvokli, kuras ir šīs 
valsts uzraudzības iestādes uzraudzībā;

(a) prasītajā biežumā paziņo Eiropas 
Parlamentam, Komisijai, ECB un Eiropas 
Banku iestādei (EBI) detalizētu 
informāciju par to finanšu iestāžu 
finansiālo stāvokli, kuras ir šīs valsts 
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uzraudzības iestādes uzraudzībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) paziņo Eiropas Parlamentam, 
Komisijai un dalībvalstu parlamentiem 
atsevišķi apkopotu informāciju par 
nodarbinātības un sociālo situāciju, jo 
īpaši saistībā ar aktuālajām tendencēm 
darba tirgū, un par ieņēmumu sadali;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) paziņo Eiropas Parlamentam, 
Komisijai un dalībvalstu parlamentiem 
informāciju par valsts ieguldījumiem 
nolūkā īstenot Savienības izaugsmes 
mērķus un nodarbinātības stratēģiju.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
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 

4. Komisija saziņā ar ECB veic regulāras 
pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro 
uzraudzību, lai pārbaudītu rezultātus, kas 
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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.

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 tās šiem 
mērķiem norīkojušas, 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 15
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, ekonomikas un sociālās 
jomas 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.

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
3. pants – 6. punkts – a apakspunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus un sociālos partnerus
piedalīties viedokļu apmaiņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
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, 
kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, 
Ekonomikas un finanšu komitejā vai 
jebkurā apakškomitejā, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi, notiek pārrunas par 
šo plānoto pieprasījumu.

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, 
kad no Komisijas ir saņemts novērtējums, 
Ekonomikas un finanšu komitejā, EMCO 
un CPS komitejā vai jebkurā 
apakškomitejā, ko tās šiem mērķiem var 
norīkot, šis palīdzības pieprasījums tiek 
izskatīts.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
4. 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 valdības parāda 
atmaksājamību, tostarp par dalībvalsts 
iespējām atmaksāt paredzēto finansiālo 
palīdzību, pilnībā ievērojot Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
mērķus, un nosūta to Ekonomikas un 
finanšu komitejai, EMCO un CPS vai 
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jebkurai apakškomitejai, ko tās šiem 
mērķiem norīkojušas.

Or. fr

Grozījums Nr. 19
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 un sociālās jomas, 
finanšu un nodarbinātības situāciju un 
atjaunot tās spēju pilnībā finansēt pašai 
sevi finanšu tirgos. Neskarot Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 9. pantu, 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas 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. Pielāgošanas 
programmas projektu tātad var papildināt 
ar attiecīgās dalībvalsts pieprasījumu, lai 
varētu izmantot maksājumu tūlītēju 
palielinājumu vai noslēguma maksājumus 
no struktūrfondiem un no Kohēzijas 
fonda.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Komisija saziņā ar ECB pārrauga 
panākumus, kas gūti, īstenojot korekciju 
programmu, un ik pēc trim mēnešiem 
informē Ekonomikas un finanšu komiteju, 
EMCO un CPS komiteju vai jebkuru 
apakškomiteju, ko tās šiem mērķiem 
norīkojušas. Tā jo īpaši sniedz Komisijai 
visu informāciju, ko Komisija uzskata par 
nepieciešamu programmas pārraudzībai. 
Piemēro 3. panta 3. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
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. Attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja 
var uzaicināt attiecīgās dalībvalsts 
pārstāvjus un sociālos partnerus 
piedalīties viedokļu apmaiņā par korekciju 
programmas izpildes gaitu un tās ietekmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 22
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.

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

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Saderība ar Savienības izaugsmes un 

nodarbinātības mērķiem
Makroekonomikas pielāgošanas 
programmu īstenošanā saistībā ar šo 
regulu nedrīkst pieļaut to, ka dalībvalsts 
nepilda savas saistības, kas tai izvirzītas 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu attiecībā uz 
Savienības izaugsmes veicināšanu un 
nodarbinātības stratēģiju, un ka tā 
neievēro vai atstāj novārtā savu vispārējo 
pienākumu paaugstināt nodarbinātības 
līmeni, nodrošināt pienācīgu sociālo 
aizsardzību un izskaust sociālo 
atstumtību. 

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Saderība ar tiesībām uz kolektīvām 

sarunām un rīcību
Saskaņā ar Savienības tiesībām un 
dalībvalstu tiesību aktiem un praksi 
makroekonomikas pielāgošanas 
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 sociālo konfliktu gadījumā 
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tiesības uz kolektīvu rīcību, aizstāvot 
savas intereses, tostarp organizējot 
streiku.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
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 
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.

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

Or. fr


