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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0006),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurį 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0033/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto nuomonę (A7-0040/2011),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, 
kuriam pritarė Parlamentas;

4. pakartoja savo seniai pateiktą prašymą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad visapusiško 
valstybių narių ekonominės politikos gairių persvarstymo, kurį suplanuota atlikti 2014 m, 
metu Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki 
mėnesiai, pateikti nuomonę dėl integruotų gairių (bendrų ekonominės politikos gairių ir 
užimtumo gairių) ir jo konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip apibrėžta Sutarties 
148 straipsnio 2 dalyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sausio 12 d. Komisija, įvertinusi preliminarias nacionalinių reformų programas, kurias 
valstybės narės pateikė pagal strategiją „Europa 2020“, taip pat pateikusi metinę augimo 
apžvalgą, patvirtino pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo, kuriame rekomenduojama 2011 m. 
patvirtinti valstybių narių integruotų ekonominės politikos ir užimtumo politikos gairių, 
kurios buvo priimtos 2010 m., galiojimą1. Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į tai, kad naujos 
integruotos strategijos „Europa 2020“ gairės turi būti visapusiškai perkeltos į politikos 
priemones ir tolesnes valstybių narių reformas, numatytas galutinėse nacionalinėse reformų 
programose, kurios turi būti pateiktos iki 2011 m. balandžio mėn. Be to, Komisijos 
pasiūlymas grindžiamas 2010 m. užimtumo gairėse numatytu įsipareigojimu nekeisti gairių, 
kiek tai įmanoma, iki 2014 m. siekiant, kad valstybės narės dėmesį sutelktų ties jų 
įgyvendinimu.

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 148 straipsniu, pagal kurį reikalaujama, kad Taryba kasmet parengtų valstybių narių 
užimtumo politikos gaires. SESV numatoma, kad prieš priimdama sprendimą dėl gairių 
Taryba konsultuojasi su Europos Parlamentu, taip pat su Užimtumo komitetu, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu. Taryba į Parlamentą su 
prašymu dėl konsultacijos kreipėsi 2011 m. sausio 26 d.

2010 m. patvirtintas integruotas ekonominės politikos ir užimtumo politikos gaires sudaro 
ekonominės politikos bendros gairės, grindžiamos SESV 121 straipsniu, ir užimtumo gairės, 
grindžiamos SESV 148 straipsniu. Šie du teisės aktai buvo priimti kaip atskiros, tačiau 
susijusios priemonės, kurios kartu sudaro integruotų gairių paketą. Europos Parlamentas 
svarstė pasiūlymą dėl užimtumo gairių ir 2010 m. rugsėjo 8 d. priėmė teisėkūros rezoliuciją, 
kurioje pateikė keletą pakeitimų (C. Öry pranešimas).

Pranešėja supranta, kodėl siekiama išlaikyti užimtumo gaires nepakeistas iki strategijos 
„Europa 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros. Tačiau pranešėja norėtų pabrėžti, kaip svarbu 
užtikrinti, kad strategijos „Europa 2020“ metinės peržiūros metu integruotoms ekonominės 
politikos ir užimtumo politikos gairėms būtų ir toliau skiriamas pagrindinis dėmesys. 
Komisija ir Taryba privalo užtikrinti, kad integruotos gairės būtų pagrindinis Europos 
semestro klausimas. Jeigu pagrindinės metinės augimo apžvalgos išvados nukryptų nuo gairių 
turinio, jas reikėtų iš dalies keisti siekiant užtikrinti nuoseklumą.

Baigdama pranešėja pakartoja Parlamento raginimus užtikrinti veiksmingą valstybių narių 
užimtumo ir socialinės politikos valdymą, kurį turėtų sudaryti suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
socialinius partnerius ir parlamentines institucijas, dalyvavimas planuojant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant nacionalines reformų programas. Be to, pranešėja norėtų pakartoti 
nuolatinius Parlamento raginimus Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad per kitą visapusišką 
užimtumo gairių persvarstymą Parlamentui būtų suteikta pakankamai laiko, bet kuriuo atveju 
ne mažiau negu penki mėnesiai, konsultaciniam vaidmeniui atlikti.

1 2010 m. spalio 21 d. Tarybos sprendimas 2010/707/ES dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 
308, 2010 11 24, p. 46)
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EKONOMIKOS IR PINIGŲ POLITIKOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių 
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Nuomonės referentė: Sharon Bowles

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas reiškia savo pritarimą ketinimui siekiant Komisijos 
ir Tarybos patvirtinto atsakomybės ir demokratinės atskaitomybės didinimo tikslo stipriai 
integruoti plačios ekonomikos politikos gaires ir valstybių narių užimtumo politikos gaires į 
Europos semestro programą ir ypatingą dėmesį skirti pastangoms nesumenkinti jų svarbos.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas
4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. pakartoja savo seniai pateiktą prašymą 
Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad 
visapusiško valstybių narių ekonominės 
politikos gairių persvarstymo, kurį 
suplanuota atlikti 2014 m, metu 
Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, 

4. pakartoja savo seniai pateiktą prašymą 
Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad 
visapusiško valstybių narių ekonominės 
politikos gairių persvarstymo, kurį 
suplanuota atlikti 2014 m., metu 
Parlamentui būtų suteikta užtektinai laiko, 
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bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki 
mėnesiai, jo konsultuojamajam vaidmeniui 
atlikti, kaip apibrėžta Sutarties 
148 straipsnio 2 dalyje;

bet kokiu atveju ne mažiau kaip penki 
mėnesiai, savo nuomonėms dėl integruotų 
gairių (bendrų ekonominės politikos 
gairių ir užimtumo gairių) Europos 
semestro programoje išreikšti ir savo 
konsultuojamajam vaidmeniui atlikti, kaip 
apibrėžta Sutarties 148 straipsnio 2 dalyje;
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