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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinācija ir vispārsvarīgs jautājums. 
Dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ir īpaša 
interese un atbildība par to, lai saskaņā ar 
Padomes izstrādātajām vispārējām 
pamatnostādnēm tiktu īstenota ekonomikas 
politika, kas veicina ekonomiskās un 
monetārās savienības pienācīgu darbību, un 
lai izvairītos no politikas, kas to apdraud.

(1) Dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinācija ir vispārsvarīgs jautājums. 
Dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ir īpaša 
interese un atbildība par to, lai saskaņā ar 
Savienības iestāžu izstrādātajām 
vispārējām pamatnostādnēm tiktu īstenota 
ekonomikas politika, kas veicina 
ekonomiskās un monetārās savienības 
pienācīgu darbību, un lai izvairītos no 
politikas, kas to apdraud.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai nodrošinātu ekonomiskās un 
monetārās savienības pienācīgu darbību, 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, būtu 
jāveic to ekonomikas noturību veicinoši 
pasākumi, izmantojot mērķtiecīgas 
strukturālās reformas. 2018. gada 
decembra Eurosamitā Eurogrupa tika 
pilnvarota izstrādāt struktūru, īstenošanas 
kārtību un grafiku budžeta instrumentam, 
kas paredzēts eurozonas konverģencei un 
konkurētspējai. Lai nodrošinātu, ka 
dalībvalstis strukturālās reformas un 
ieguldījumus veic konsekventā, saskaņotā 
un labi koordinētā veidā, ir jāizveido 
pārvaldības sistēma, kas ļautu Padomei 
sniegt stratēģiskas ievirzes attiecībā uz 
reformu un ieguldījumu prioritātēm, kas 
dalībvalstīm jāveic eurozonā. Šāda sistēma 

(2) Lai nodrošinātu ekonomiskās un 
monetārās savienības pienācīgu darbību, 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, būtu 
jāveic to ekonomikas noturību veicinoši 
pasākumi, izmantojot mērķtiecīgas 
reformas. 2018. gada decembra Eurosamitā 
Eurogrupa tika pilnvarota izstrādāt 
struktūru, īstenošanas kārtību un grafiku 
budžeta instrumentam, kas paredzēts 
eurozonas konverģencei un konkurētspējai. 
Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis savu 
ekonomiku reformē un iegulda tajā 
konsekventā, saskaņotā un labi koordinētā 
veidā, ir jāizveido pārvaldības sistēma, kas 
ļautu Eiropas Parlamentam un Padomei 
sniegt stratēģiskas ievirzes attiecībā uz 
reformu un ieguldījumu prioritātēm, kas 
dalībvalstīm jāveic eurozonā saistībā ar 
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veicinātu eurozonas konverģenci un 
konkurētspēju. Padomei būtu arī jāsniedz 
konkrētām valstīm adresēti norādījumi 
par tādiem atsevišķiem reformu un 
ieguldījumu mērķiem dalībvalstīs, kuru 
valūta ir euro, ko var atbalstīt ar 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu. Tā kā šāda sistēma ir 
īpaša dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
saskaņā ar šo regulu balsošanā būtu 
jāpiedalās tikai tiem Padomes locekļiem, 
kas pārstāv minētās dalībvalstis.

konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu. Šāda sistēma 
veicinātu eurozonas konverģenci un 
konkurētspēju un tās ekonomiku noturību 
un atveseļošanos. Tā kā šāda sistēma ir 
īpaši paredzēta tikai dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, saskaņā ar šo regulu 
balsošanā būtu jāpiedalās tikai tiem 
Padomes locekļiem, kas pārstāv minētās 
dalībvalstis.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstīm, kuru valūta nav euro 
un kuras ir valūtas kursa mehānisma 
(VKM-II) dalībnieces, būtu nekavējoties 
jāinformē Komisija par to, vai tās ir 
iecerējušas piedalīties konverģencei un 
konkurētspējai paredzētajā budžeta 
instrumentā vai konverģences un reformu 
instrumentā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienības līmenī Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas 
pusgads ir dalībvalstu reformu prioritāšu 
noteikšanai un šo prioritāšu īstenošanas 
uzraudzībai izmantotais satvars. Šī regula 
pievēršas nepieciešamībai nodrošināt 
saskaņotību starp reformu un ieguldījumu 
prioritātēm eurozonā kopumā un reformu 
un ieguldījumu mērķiem atsevišķās 
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, un 
nodrošināt to atbilstību Eiropas 

(3) Savienības līmenī reformu un 
ieguldījumu prioritāšu stratēģiskās 
ievirzes, kā minēts 4. apsvērumā, kopā ar 
eurozonas ieteikumiem un valstu reformu 
programmām Eiropas pusgada kontekstā 
veido dalībvalstu reformu un ieguldījumu 
prioritāšu noteikšanai izmantoto satvaru, 
ar ko veicina to noturību un 
atveseļošanos, un satvaru minēto 
prioritāšu īstenošanas uzraudzībai. Šī 
regula pievēršas nepieciešamībai 
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pusgadam. nodrošināt saskaņotību starp reformu un 
ieguldījumu prioritātēm eurozonā kopumā 
un reformu un ieguldījumu mērķiem 
atsevišķās dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, 
kā arī VKM II dalībvalstīs, kuras piedalās 
brīvprātīgi, un Eiropas pusgadu, Parīzes 
nolīgumu un sociālo pīlāru kā Savienības 
stratēģiskajiem politikas virzieniem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pašreizējā ekonomiskās un 
monetārās savienības struktūra ir pēc 
būtības sarežģīta un nepilnīga. Lai 
uzlabotu tās efektivitāti un demokrātisko 
pārskatatbildību, Savienība ieceļ 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku par 
nākamo Eurogrupas priekšsēdētāju un 
Eiropas Stabilizācijas mehānisma valdes 
priekšsēdētāju saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta 2017. gada 16. februāra 
rezolūciju par eurozonas budžeta 
kapacitāti (P8_TA(2017)0050). Minētais 
komisārs īstenos ekonomikas pārvaldības 
sistēmu un pārraudzīs konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu. Vienlaikus ir jānodrošina 
Eiropas Parlamenta nozīmīgāka loma 
šajā atjaunotajā ekonomikas pārvaldības 
sistēmā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Padomei ieteikuma par eurozonas 
ekonomikas politiku ietvaros katru gadu 
būtu jānosaka eurozonas reformu un 
ieguldījumu prioritāšu stratēģiskās ievirzes. 

(4) Eiropas Parlamentam un Padomei 
katru gadu kopā būtu jānosaka eurozonas 
reformu un ieguldījumu prioritāšu 
stratēģiskās ievirzes, kas attiecas uz 
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Padomei stratēģiskās ievirzes būtu 
jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu 
pēc Komisijas ieteikuma un pēc tam, kad 
Eurogrupa ir apspriedusi reformas un 
ieguldījumu prioritātes, kuras tā uzskata 
par būtiskām un piemērotām iekļaušanai 
tajās. Arī ikgadējam Eirosamitam būs 
sava loma.

konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu. Eiropas 
Parlamentam un Padomei būtu jānosaka 
to sadarbības kārtība, kopīgi izstrādājot 
stratēģiskās ievirzes. Pārvaldības sistēma 
nodrošina, ka programma ir saskaņota ar 
citām Savienības politikas jomām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai nodrošinātu, ka stratēģiskās 
ievirzes atspoguļo mainīgo pieredzi, kas 
gūta, īstenojot konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu, Komisijai tās ieteikumā par 
eurozonas ekonomikas politiku papildus 
ieteikumam par stratēģiskajām ievirzēm 
būtu jāinformē Padome par to, kā 
stratēģiskās ievirzes ir ievērotas 
iepriekšējos gados.

(5) Lai nodrošinātu, ka stratēģiskās 
ievirzes atspoguļo mainīgo pieredzi, kas 
gūta, īstenojot konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu, Komisijai tās ieteikumā par 
eurozonas ekonomikas politiku papildus 
priekšlikumam par stratēģiskajām 
ievirzēm, kam vajadzētu būt saskaņotam 
ar tās ieteikumu, būtu jāinformē Eiropas 
Parlaments un Padome par to, kā 
stratēģiskās ievirzes ir ievērotas 
iepriekšējos gados.

Grozījums Nr.8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, var 
nolemt konverģencei un konkurētspējai 
paredzētā budžeta instrumenta ietvaros 
iesniegt reformu un ieguldījumu pakešu 
priekšlikumus. Šajā nolūkā Padome 
pieņems ieteikumu, kurā konkrētām 
valstīm tiks adresēti norādījumi par to 
reformu un ieguldījumu mērķiem, kurus 
var atbalstīt ar budžeta instrumentu, kas 
paredzēts dalībvalstu, kuru valūta ir euro, 
konverģencei un konkurētspējai. Šim 
Padomes ieteikumam būtu jāatbilst 

(6) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro, var 
nolemt konverģencei un konkurētspējai 
paredzētā budžeta instrumenta ietvaros 
iesniegt reformu un ieguldījumu pakešu 
priekšlikumus. 
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saskaņā ar šo regulu pieņemtajām 
eurozonas stratēģiskajām ievirzēm un 
līdztekus pieņemtajiem konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem, kas pieņemti 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada ietvaros, pēc 
vajadzības apspriežoties ar attiecīgajām 
Līgumā paredzētajām komitejām. 
Padomes ieteikumā būtu pienācīgi jāņem 
vērā arī visas makroekonomikas korekciju 
programmas, kas apstiprinātas saskaņā ar 
attiecīgajiem Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 472/20139 
noteikumiem.
_________________

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 472/2013 (2013. gada 21. 
maijs) par to eurozonas dalībvalstu 
ekonomiskās un budžeta uzraudzības 
pastiprināšanu, kurās ir vai kurām draud 
nopietnas finanšu stabilitātes grūtības 
(OV L 140., 27.5.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Padomes ieteikumam, kurā sniegti 
konkrētām valstīm adresēti norādījumi 
par reformu un ieguldījumu mērķiem 
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, un kurš 
pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, 
būtu jāpamatojas uz Komisijas ieteikumu. 
Šim procesam nevajadzētu skart 
dalībvalstu, kuru valūta ir euro, 
brīvprātīgu dalību konverģencei un 
konkurētspējai paredzētajā budžeta 
instrumentā un Komisijas prerogatīvas 
attiecībā uz tā īstenošanu.

svītrots

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
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8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šajā regulā izklāstītās pārvaldības 
sistēmas ietvaros Padomei būtu jānosaka 
stratēģiskās ievirzes eurozonai kopumā un 
jāsniedz konkrētām valstīm adresēti 
norādījumi par reformu un ieguldījumu 
pakešu mērķiem atsevišķās dalībvalstīs, 
kuru valūta ir euro. Komisija īsteno 
Savienības budžetu saskaņā ar LESD 
317. pantu, kas ietver izdevumu 
programmu pārvaldību. Tam nevajadzētu 
ietekmēt Komisijas pienākumus attiecībā 
uz konverģencei un konkurētspējai 
paredzēto budžeta instrumentu [Reformu 
atbalsta programmas ietvaros] saskaņā ar 
Regulu (ES) XXXX/XX.

(8) Šajā regulā izklāstītās pārvaldības 
sistēmas ietvaros Eiropas Parlamentam 
un Padomei kopā būtu jānosaka eurozonas 
reformu un ieguldījumu prioritāšu 
stratēģiskās ievirzes, kas attiecas uz 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu. Komisija īsteno 
Savienības budžetu saskaņā ar LESD 
317. pantu, kas ietver izdevumu 
programmu pārvaldību saskaņā ar 
pareizas finanšu pārvaldības, budžeta 
kontroles un parlamentārās 
pārskatatbildības principiem. Tam 
nevajadzētu ietekmēt Komisijas 
pienākumus attiecībā uz konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 
instrumentu [Reformu un investīciju 
atbalsta programmas ietvaros] saskaņā ar 
Regulu (ES) XXXX/XX.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai modulētu valsts 
līdzfinansējuma likmes, kas paredzētas 
Regulā (ES) XXXX/XX [Reformu atbalsta 
programmas regula], un neskarot grozītās 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 2. 
panta 2. punkta piemērošanu, Padome, 
pamatojoties uz Komisijas veikto 
novērtējumu, nosaka, kuras dalībvalstis 
piedzīvo nopietnu ekonomikas lejupslīdi.

(9) Lai modulētu valsts 
līdzfinansējuma likmes, kas paredzētas 
Regulā (ES) XXXX/XX [Reformu atbalsta 
un investīciju programmas regula], 
Padomei, pamatojoties uz Komisijas 
veikto novērtējumu un pienācīgi ņemot 
vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas, būtu 
jākonstatē, vai dalībvalsts piedzīvo 
nopietnu ekonomikas lejupslīdi.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai uzlabotu dialogu starp 
Savienības iestādēm, proti, starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai 
nodrošinātu lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību šajā dialogā par 
ekonomikas jautājumiem, Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var 
uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā Eurogrupas 
priekšsēdētāju piedalīties komitejā, lai 
apspriestu pasākumus, kas veikti saskaņā ar 
šo regulu.

(10) Lai uzlabotu dialogu starp 
Savienības iestādēm, proti, starp Eiropas 
Parlamentu, Padomi un Komisiju, un lai 
nodrošinātu lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību šajā dialogā par 
ekonomikas jautājumiem, Eiropas 
Parlamenta kompetentās komitejas var 
uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā Eurogrupas 
priekšsēdētāju un, ja šāds amats izveidots, 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku 
ekonomikas un finanšu jautājumos kā 
Komisijas pārstāvi un kā Eurogrupas 
priekšsēdētāju ierasties komitejās, lai 
apspriestu visus pasākumus, kas jāveic 
saskaņā ar šo regulu. Šajā sakarā un pirms 
Komisija nāk klajā ar ieteikumiem 
eurozonai, Eiropas Parlamenta 
kompetentās komitejas var uzaicināt 
Padomes priekšsēdētāju, Komisiju un 
attiecīgā gadījumā Eurogrupas 
priekšsēdētāju, un, ja šāds amats 
izveidots, Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieku ekonomikas un finanšu 
jautājumos kā Komisijas pārstāvi un kā 
Eurogrupas priekšsēdētāju ierasties 
komitejās, lai apspriestu eurozonas 
ekonomikas politikas stratēģiskās 
prioritātes, kas veicina eurozonas 
ekonomiku konverģenci un 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo regulu paredz noteikumus 
attiecībā uz pārvaldības sistēmu, kas 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XX10 
Reformu atbalsta programmas ietvaros 
attiecas uz eurozonas konverģencei un 
konkurētspējai paredzēto budžeta 

1. Ar šo regulu paredz noteikumus 
attiecībā uz pārvaldības sistēmu, kas 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. XXX/XX10 
Reformu un investīciju atbalsta 
programmas ietvaros attiecas uz eurozonas 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
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instrumentu. budžeta instrumentu.

_________________ _________________
10 OV C , .. , lpp. 10 OV C , .. , lpp.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas: Šajā regulā “eurozonai adresēts 
ieteikums” ir Padomes ieteikums par 
eurozonas ekonomikas politiku saskaņā 
ar LESD 136. pantu saistībā ar 121. panta 
2. punktu.

(a) “konkrētai valstij adresēti 
ieteikumi” ir Padomes ieteikumi, kas 
Eiropas ekonomikas politikas 
koordinēšanas pusgada kontekstā saskaņā 
ar LESD 121. panta 2. punktu un 148. 
panta 4. punktu ir adresēti katrai 
dalībvalstij;
(b) “eurozonai adresēts ieteikums” ir 
Padomes ieteikums par eurozonas 
ekonomikas politiku saskaņā ar LESD 
136. pantu saistībā ar 121. panta 
2. punktu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu tiek veicināta dalībvalstu, 
kuru valūta ir euro, ekonomikas 
konverģence un konkurētspēja, izveidojot 
pārvaldības sistēmu, kas attiecas uz 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu , kurš ietver:

Ar šo regulu tiek veicināta dalībvalstu, 
kuru valūta ir euro, ekonomikas augšupēja 
konverģence un konkurētspēja, izveidojot 
pārvaldības sistēmu, kas attiecas uz 
konverģencei un konkurētspējai paredzēto 
budžeta instrumentu, kurš ietver eurozonas 
reformu un ieguldījumu prioritāšu 
stratēģiskās ievirzes.
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(a) stratēģiskās ievirzes attiecībā uz 
reformu un ieguldījumu prioritātēm 
eurozonā kopumā;
(b) konkrētām valstīm adresētus 
norādījumus par to reformu un 
ieguldījumu mērķiem, kuri ir būtiski 
konverģencei un konkurētspējai 
paredzētajam budžeta instrumentam, 
saskaņā ar konkrētām valstīm 
adresētajiem ieteikumiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pēc Komisijas ieteikuma un pēc 
apspriešanās Eirogrupā Padome 
eurozonai adresētā ieteikuma ietvaros 
katru gadu nosaka eurozonas reformu un 
ieguldījumu prioritāšu stratēģiskās ievirzes.

1. Pēc Komisijas priekšlikuma 
Eiropas Parlaments un Padome kopā 
nosaka eurozonas reformu un ieguldījumu 
prioritāšu stratēģiskās ievirzes, kas attiecas 
uz konverģencei un konkurētspējai 
paredzēto budžeta instrumentu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līdztekus 1. punktā minētajam 
ieteikumam Komisija Padomi informē par 
to, kā dalībvalstis ir ievērojušas 
iepriekšējos gados pieņemtās stratēģiskās 
ievirzes.

2. Līdztekus 1. punktā minētajam 
priekšlikumam Komisija Eiropas 
Parlamentu un Padomi informē par to, kā 
dalībvalstis ir ievērojušas iepriekšējos 
gados pieņemtās stratēģiskās ievirzes.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
5. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants svītrots
Konkrētām valstīm adresēti norādījumi

1. Padome pēc Komisijas ieteikuma 
pieņem ieteikumu, kas adresēts visām 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, katru 
gadu sniedzot konkrētām valstīm 
adresētus norādījumus par reformu un 
ieguldījumu mērķiem saistībā ar reformu 
un ieguldījumu paketēm, kuras 
dalībvalstis vēlāk var iesniegt saskaņā ar 
Regulu (ES) XXXX/XX [Reformu atbalsta 
programmas regula].
2. Šā panta 1. punktā minētais 
ieteikums atbilst 4. pantā minētajām 
stratēģiskajām ievirzēm un attiecīgajai 
konkrētajai dalībvalstij adresētajiem 
ieteikumiem. Šā panta 1. punktā minētajā 
ieteikumā Padome pienācīgi ņem vērā 
visas makroekonomikas korekciju 
programmas, kas apstiprinātas saskaņā ar 
Regulas (ES) Nr. 472/2013 7. panta 
2. punktu.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai modulētu Regulā (ES) XXXX/XX 
[Reformu atbalsta programmas regula] 
noteiktās valsts līdzfinansējuma likmes, 
attiecīgā gadījumā, pamatojoties uz 
Komisijas veiktu novērtējumu, 5. panta 1. 
punktā minētajā ieteikumā konstatē, vai 
dalībvalsts piedzīvo nopietnu ekonomikas 
lejupslīdi.

Lai modulētu Regulā (ES) XXXX/XX 
[Reformu un investīciju atbalsta 
programmas regula] noteiktās valsts 
līdzfinansējuma likmes, Padome, 
pamatojoties uz Komisijas veiktu 
novērtējumu un pienācīgi ņemot vērā 
Eiropas Parlamenta rezolūcijas, konstatē, 
vai dalībvalsts piedzīvo nopietnu 
ekonomikas lejupslīdi.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu dialogu starp Savienības 
iestādēm, proti, starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu 
lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja 
var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā Eurogrupas 
priekšsēdētāju piedalīties komitejā, lai 
apspriestu saskaņā ar šo regulu veiktos 
pasākumus.

Lai uzlabotu dialogu starp Savienības 
iestādēm, proti, starp Eiropas Parlamentu, 
Padomi un Komisiju, un lai nodrošinātu 
lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta kompetentās komitejas 
var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā Eurogrupas 
priekšsēdētāju ierasties komitejās, lai 
apspriestu visus saskaņā ar šo regulu 
veicamos pasākumus.

Šajā sakarā un pirms Komisija nāk klajā 
ar ieteikumiem eurozonai, Eiropas 
Parlamenta kompetentās komitejas var 
uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā 
Eurogrupas priekšsēdētāju ierasties 
komitejās, lai apspriestu eurozonas 
ekonomikas politikas stratēģiskās 
prioritātes, kas veicina eurozonas 
ekonomiku konverģenci un 
konkurētspēju.
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