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Pakeitimas 7
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir 
finansų ministrui skirtą Komisijos 
komunikatą,

Or. en

Pakeitimas 8
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į R. Böge ir P. Berès 
pranešimą dėl euro zonos biudžeto 
pajėgumo1a,
_________________
1a (2015/2344(INI))

Or. en

Pakeitimas 9
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas. Ekonominės politikos, 
kuria skatinamas tinkamas ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimas, vykdymas ir jam 

(1) valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas. Ekonominės politikos, 
kuria skatinamas tinkamas ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimas, vykdymas ir jam 
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grėsmę keliančios politikos vengimas, 
atsižvelgiant į Tarybos formuluojamas 
plačias gaires, yra valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ypatingas interesas ir 
atsakomybė;

grėsmę keliančios politikos vengimas, 
atsižvelgiant į Sąjungos institucijų 
formuluojamas plačias gaires, yra valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, ypatingas 
interesas ir atsakomybė;

Or. en

Pakeitimas 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. euro zoną nuo pat jos įkūrimo 
sudaro valstybės, kurių požiūris 
ekonominiais, fiskaliniais ir socialiniais 
klausimais labai skiriasi, ir tai stipriai 
veikia optimalų jos veikimą. Dėl šių 
skirtumų Sąjunga turi priimti teisės aktus, 
turinčius įtakos jos valstybių narių 
nacionaliniam suverenitetui, taip yra ir 
šios konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės atveju;

Or. fr

Pakeitimas 11
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, 
vykdydamos tikslines struktūrines reformas 
ir investicijas turėtų imtis ekonomikos 
atsparumą didinančių priemonių. 2018 m. 
gruodžio mėn. euro zonos aukščiausiojo 
lygio susitikimo dalyviai įgaliojo Euro 

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, 
vykdydamos tikslines struktūrines reformas 
ir investicijas turėtų imtis ekonomikos 
atsparumą didinančių priemonių. 2018 m. 
gruodžio mėn. euro zonos aukščiausiojo 
lygio susitikimo dalyviai įgaliojo Euro 
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grupę parengti euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės struktūrą, įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarkaraštį. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės nuosekliai, darniai ir 
koordinuotai vykdytų struktūrines reformas 
ir investicijas, būtina nustatyti valdymo 
sistemą, kuri sudarytų sąlygas Tarybai 
teikti strategines gaires dėl euro zonoje 
valstybių narių vykdytinų reformų ir 
investicijų prioritetų. Tokia sistema 
padidintų euro zonos konvergenciją ir 
konkurencingumą. Be to, Taryba turėtų 
teikti konkrečioms šalims skirtas gaires 
dėl valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, reformų ir investicijų, kurios gali 
būti remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, atskirų tikslų. Kadangi tokia 
sistema skirta tik valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, balsuojant pagal šį 
reglamentą turėtų dalyvauti tik toms 
valstybėms narėms atstovaujantys Tarybos 
nariai;

grupę parengti euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės struktūrą, įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarkaraštį. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės nuosekliai, darniai ir 
koordinuotai vykdytų struktūrines reformas 
ir investicijas, būtina nustatyti valdymo 
sistemą, kuri sudarytų sąlygas Tarybai 
teikti strategines gaires dėl euro zonoje 
valstybių narių vykdytinų reformų ir 
investicijų prioritetų. Tokia sistema 
padidintų euro zonos konvergenciją ir 
konkurencingumą. Kadangi tokia sistema 
skirta tik valstybėms narėms, kurių valiuta 
yra euro, balsuojant pagal šį reglamentą 
turėtų dalyvauti tik toms valstybėms 
narėms atstovaujantys Tarybos nariai;

Or. en

Pakeitimas 12
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, 
vykdydamos tikslines struktūrines 
reformas ir investicijas turėtų imtis 
ekonomikos atsparumą didinančių 
priemonių. 2018 m. gruodžio mėn. euro 
zonos aukščiausiojo lygio susitikimo 
dalyviai įgaliojo Euro grupę parengti euro 
zonos konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės struktūrą, 
įgyvendinimo sąlygas ir tvarkaraštį. 

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro 
turėtų imtis ekonomikos atsparumą 
didinančių priemonių. 2018 m. gruodžio 
mėn. euro zonos aukščiausiojo lygio 
susitikimo dalyviai įgaliojo Euro grupę 
parengti euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės struktūrą, įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarkaraštį. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės nuosekliai, darniai ir 
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Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
nuosekliai, darniai ir koordinuotai vykdytų 
struktūrines reformas ir investicijas, 
būtina nustatyti valdymo sistemą, kuri 
sudarytų sąlygas Tarybai teikti strategines 
gaires dėl euro zonoje valstybių narių 
vykdytinų reformų ir investicijų prioritetų. 
Tokia sistema padidintų euro zonos 
konvergenciją ir konkurencingumą. Be 
to, Taryba turėtų teikti konkrečioms 
šalims skirtas gaires dėl valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų, kurios gali būti remiamos 
pagal konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę, atskirų tikslų. 
Kadangi tokia sistema skirta tik 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, balsuojant pagal šį reglamentą 
turėtų dalyvauti tik toms valstybėms 
narėms atstovaujantys Tarybos nariai;

koordinuotai reformuotų savo ekonomikas 
ir į jas investuotų, būtina nustatyti 
valdymo sistemą, kuri sudarytų sąlygas 
Europos Parlamentui ir Tarybai teikti 
strategines gaires dėl euro zonoje valstybių 
narių vykdytinų reformų ir investicijų 
prioritetų, atsižvelgiant į konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę. Tokia sistema padidintų euro 
zonos konvergenciją ir konkurencingumą. 
Visi Europos Parlamento nariai gali 
dalyvauti balsuojant ir tik toms 
valstybėms narėms atstovaujantys Tarybos 
nariai turėtų dalyvauti balsuojant pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 13
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, 
vykdydamos tikslines struktūrines reformas 
ir investicijas turėtų imtis ekonomikos 
atsparumą didinančių priemonių. 2018 m. 
gruodžio mėn. euro zonos aukščiausiojo 
lygio susitikimo dalyviai įgaliojo Euro 
grupę parengti euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės struktūrą, įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarkaraštį. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės nuosekliai, darniai ir 
koordinuotai vykdytų struktūrines reformas 
ir investicijas, būtina nustatyti valdymo 
sistemą, kuri sudarytų sąlygas Tarybai 
teikti strategines gaires dėl euro zonoje 

(2) siekiant užtikrinti tinkamą 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, 
valstybės narės, kurių valiuta yra euro, 
vykdydamos tikslines struktūrines reformas 
ir investicijas turėtų imtis ekonomikos 
atsparumą didinančių priemonių. 2018 m. 
gruodžio mėn. euro zonos aukščiausiojo 
lygio susitikimo dalyviai įgaliojo Euro 
grupę parengti euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės struktūrą, įgyvendinimo sąlygas 
ir tvarkaraštį. Siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės nuosekliai, darniai ir 
koordinuotai vykdytų struktūrines reformas 
ir investicijas, būtina nustatyti valdymo 
sistemą, kuri sudarytų sąlygas Tarybai 
teikti strategines gaires dėl euro zonoje 
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valstybių narių vykdytinų reformų ir 
investicijų prioritetų. Tokia sistema 
padidintų euro zonos konvergenciją ir 
konkurencingumą. Be to, Taryba turėtų 
teikti konkrečioms šalims skirtas gaires dėl 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, atskirų tikslų. Kadangi tokia 
sistema skirta tik valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, balsuojant pagal šį 
reglamentą turėtų dalyvauti tik toms 
valstybėms narėms atstovaujantys Tarybos 
nariai;

valstybių narių vykdytinų reformų ir 
investicijų prioritetų. Siekiant, kad ši 
sistema padidintų euro zonos 
konvergenciją ir konkurencingumą, 
pirmiausia šia priemone turėtų būti 
remiamos labiausiai pažeidžiamos 
valstybės narės, dalyvaujančios ją taikant.  
Be to, Taryba turėtų teikti konkrečioms 
šalims skirtas gaires dėl valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų, kurios gali būti remiamos pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę, atskirų tikslų. Kadangi 
tokia sistema skirta tik valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, balsuojant pagal šį 
reglamentą turėtų dalyvauti tik toms 
valstybėms narėms atstovaujantys Tarybos 
nariai;

Or. en

Pakeitimas 14
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) valstybės narės, kurių valiuta nėra 
euro ir kurios dalyvauja taikant valiutų 
kurso mechanizmą (VKM II), turėtų 
nedelsdamos pranešti Komisijai, kurią iš 
šių priemonių įgyvendinant jos ketina 
dalyvauti: konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę ar konvergencijos ir reformų 
priemonę;

Or. en

Pakeitimas 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų 
prioritetų įgyvendinimo stebėjimo 
Sąjungos mastu sistema – Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras. Šiuo reglamentu reaguojama į 
poreikį nustatyti visos euro zonos reformų 
ir investicijų prioritetų ir atskirų valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų tikslų suderinamumą ir 
užtikrinti jų nuoseklumą su Europos 
semestru;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 16
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų prioritetų 
įgyvendinimo stebėjimo Sąjungos mastu 
sistema – Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras. Šiuo reglamentu 
reaguojama į poreikį nustatyti visos euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų ir 
atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, reformų ir investicijų tikslų 
suderinamumą ir užtikrinti jų nuoseklumą 
su Europos semestru;

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų prioritetų 
įgyvendinimo stebėjimo Sąjungos mastu 
sistema – Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras. Šiuo reglamentu 
reaguojama į poreikį nustatyti visos euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų ir 
atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, ir valstybių narių, kurios 
savanoriškai dalyvauja taikant valiutų 
kurso mechanizmą (VKM II), reformų ir 
investicijų tikslų suderinamumą ir 
užtikrinti jų nuoseklumą su Europos 
semestru;

Or. en

Pakeitimas 17
Margarida Marques
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų prioritetų 
įgyvendinimo stebėjimo Sąjungos mastu 
sistema – Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras. Šiuo reglamentu 
reaguojama į poreikį nustatyti visos euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų ir 
atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, reformų ir investicijų tikslų 
suderinamumą ir užtikrinti jų nuoseklumą 
su Europos semestru;

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų prioritetų 
įgyvendinimo stebėjimo Sąjungos mastu 
sistema – Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras. Šiuo reglamentu 
reaguojama į poreikį nustatyti visos euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų ir 
atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, reformų ir investicijų tikslų 
suderinamumą;

Or. en

Pakeitimas 18
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir tų 
prioritetų įgyvendinimo stebėjimo 
Sąjungos mastu sistema – Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras. Šiuo reglamentu reaguojama į 
poreikį nustatyti visos euro zonos reformų 
ir investicijų prioritetų ir atskirų valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų tikslų suderinamumą ir 
užtikrinti jų nuoseklumą su Europos 
semestru;

(3) 4 konstatuojamojoje dalyje 
nurodytos strateginės gairės dėl reformų 
ir investicijų prioritetų kartu su euro zonai 
skirtomis rekomendacijomis ir 
nacionalinėmis reformų programomis, 
rengiamomis įgyvendinant Europos 
semestrą, sudaro valstybių narių 
nacionalinių reformų prioritetų 
nustatymo sistemą.  Šiuo reglamentu 
reaguojama į poreikį nustatyti euro zonos 
reformų ir investicijų prioritetų ir Europos 
semestro, Paryžiaus susitarimo bei 
socialinio ramsčio, kaip strateginių 
Sąjungos politikos krypčių, 
suderinamumą;

Or. en
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Pakeitimas 19
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) dabartinė ekonominės ir pinigų 
sąjungos struktūra yra iš esmės sudėtinga. 
Siekdamos pagerinti ekonominės ir pinigų 
sąjungos veiksmingumą ir demokratinę 
atskaitomybę, valstybės narės susitaria 
įsteigti Europos ekonomikos ir finansų 
ministro (Sąjungos finansų ministras), 
kuris pirmininkautų Euro grupei, 
prižiūrėtų konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę ir pirmininkautų Europos 
stabilumo mechanizmo valdytojų tarybai, 
pareigybę, kuri būtų integruota į 
Sąjungos teisinę sistemą įsteigiant 
Europos valiutos fondą. Sąjungos finansų 
ministras turi būti Komisijos pirmininko 
pavaduotojas ir privalo būti atskaitingas 
Europos Parlamentui;

Or. en

Pakeitimas 20
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. įgyvendinant Europos semestrą 
kiekvienai šaliai pateikiamos konkrečios 
rekomendacijos, kaip sumažinti 
makroekonominį disbalansą Sąjungoje. 
Jokiu būdu nenumatomas privalomas šių 
rekomendacijų integravimas rengiant 
nacionalinę politiką, jei jos susijusios su 
valstybių narių kompetencijai 
priklausančiomis veiklos sritimis;

Or. fr
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Pakeitimas 21
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Taryba, kaip rekomendacijos dėl 
euro zonos ekonominės politikos dalį, 
turėtų kasmet nustatyti strategines gaires 
dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir Euro grupei aptarus, jos 
nuomone, aktualius ir į strategines gaires 
įtrauktinus reformų ir investicijų 
prioritetus, tas gaires Taryba turėtų priimti 
kvalifikuota balsų dauguma. Savo 
vaidmenį atliks metinis euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimas;

(4) Europos Parlamentas ir Taryba, 
kaip rekomendacijos dėl euro zonos 
ekonominės politikos dalį, turėtų kartu 
kasmet ir biudžeto priemonės paskirstymo 
proceso tikslais, kaip nurodyta XXX 
[Reformų ir investicijų rėmimo 
programos reglamente], nustatyti 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų. Remdamasi 
Komisijos rekomendacija ir Europos 
Parlamentui bei atitinkamam Tarybos 
padaliniui aptarus, jų nuomone, aktualius 
ir į strategines gaires įtrauktinus reformų ir 
investicijų prioritetus, tas gaires turėtų 
priimti Europos Parlamentas paprastąja 
balsų dauguma ir Taryba kvalifikuota 
balsų dauguma. Nustatant prioritetus 
turėtų būti užtikrintas suderinamumas su 
Europos semestru, Paryžiaus susitarimu 
ir Socialiniu ramsčiu;

Or. en

Pakeitimas 22
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Taryba, kaip rekomendacijos dėl 
euro zonos ekonominės politikos dalį, 
turėtų kasmet nustatyti strategines gaires 
dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir Euro grupei aptarus, jos 

(4) Taryba, kaip rekomendacijos dėl 
euro zonos ekonominės politikos dalį, 
turėtų kasmet nustatyti strategines gaires 
dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija, strategines gaires Taryba 
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nuomone, aktualius ir į strategines gaires 
įtrauktinus reformų ir investicijų 
prioritetus, tas gaires Taryba turėtų 
priimti kvalifikuota balsų dauguma. Savo 
vaidmenį atliks metinis euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimas;

turėtų priimti kvalifikuota balsų 
dauguma. Metinis euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimas ir Euro 
grupė, kaip parengiamasis euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimo organas, 
turėtų surengti bendrą diskusiją apie 
strategines gaires dėl euro zonos reformų 
ir investicijų prioritetų prieš Komisijai 
pateikiant rekomendaciją dėl euro zonos 
rekomendacijų;

Or. en

Pakeitimas 23
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Taryba, kaip rekomendacijos dėl 
euro zonos ekonominės politikos dalį, 
turėtų kasmet nustatyti strategines gaires 
dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir Euro grupei aptarus, jos 
nuomone, aktualius ir į strategines gaires 
įtrauktinus reformų ir investicijų 
prioritetus, tas gaires Taryba turėtų priimti 
kvalifikuota balsų dauguma. Savo 
vaidmenį atliks metinis euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikimas;

(4) Taryba, kaip rekomendacijos dėl 
euro zonos ekonominės politikos dalį, 
turėtų kasmet nustatyti strategines gaires 
dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir Euro grupei aptarus, jos 
nuomone, aktualius ir į strategines gaires 
įtrauktinus reformų ir investicijų 
prioritetus, tas gaires Taryba turėtų priimti 
kvalifikuota balsų dauguma;

Or. en

Pakeitimas 24
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 
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ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, kartu su 
strateginių gairių rekomendacija, kuri 
būtų rekomendacijos dėl euro zonos 
ekonominės politikos dalis, Komisija 
Tarybą turėtų informuoti, kaip strateginių 
gairių laikytasi ankstesniais metais;

ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, Komisija 
kasmet Tarybą turėtų informuoti, kaip 
strateginių gairių laikytasi ankstesniais 
metais;

Or. fr

Pakeitimas 25
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, kartu su 
strateginių gairių rekomendacija, kuri 
būtų rekomendacijos dėl euro zonos 
ekonominės politikos dalis, Komisija 
Tarybą turėtų informuoti, kaip strateginių 
gairių laikytasi ankstesniais metais;

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, Komisija 
Europos Parlamentą ir Tarybą turėtų 
informuoti, kaip strateginių gairių laikytasi 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 26
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, kartu su 
strateginių gairių rekomendacija, kuri būtų 
rekomendacijos dėl euro zonos 
ekonominės politikos dalis, Komisija 

(5) siekdama užtikrinti, kad strateginės 
gairės atspindėtų kintančią konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės įgyvendinimo patirtį, kartu su 
strateginių gairių rekomendacija, kuri būtų 
rekomendacijos dėl euro zonos 
ekonominės politikos dalis, Komisija 



PE648.646v01-00 14/36 AM\1202103LT.docx

LT

Tarybą turėtų informuoti, kaip strateginių 
gairių laikytasi ankstesniais metais;

Europos Parlamentą ir Tarybą turėtų 
informuoti, kaip strateginių gairių laikytasi 
ankstesniais metais;

Or. en

Pakeitimas 27
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro, tikslų. Ši Tarybos 
rekomendacija turėtų derėti su 
strateginėmis gairėmis, priimamomis 
pagal šį reglamentą, ir konkrečioms 
šalims skirtomis rekomendacijomis, 
lygiagrečiai priimamomis per Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestrą, prireikus po diskusijų 
atitinkamuose Sutartyje numatytuose 
komitetuose. Teikiant Tarybos 
rekomendaciją taip pat turėtų būti deramai 
atsižvelgiama į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
atitinkamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 
472/20139nuostatas;

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Reformų ir investicijų 
rinkinys turėtų būti pateiktas kartu su 
nacionaline reformų programa;

_________________
9 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
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sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 
priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 
27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 28
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro, tikslų. Ši Tarybos 
rekomendacija turėtų derėti su 
strateginėmis gairėmis, priimamomis 
pagal šį reglamentą, ir konkrečioms 
šalims skirtomis rekomendacijomis, 
lygiagrečiai priimamomis per Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestrą, prireikus po diskusijų 
atitinkamuose Sutartyje numatytuose 
komitetuose. Teikiant Tarybos 
rekomendaciją taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgiama į 
makroekonominio koregavimo 
programas, patvirtintas pagal atitinkamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 472/20139nuostatas;

(6) priėmus euro zonai skirtas 
rekomendacijas, susijusias su 
konvergencijai ir konkurencingumui 
biudžeto skirta priemone, valstybės narės, 
kurių valiuta yra euras, gali pateikti 
pasiūlymus dėl reformų ir investicijų 
rinkinių pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę; 

_________________
9 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
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stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 
priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 
27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 29
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro, tikslų. Ši Tarybos rekomendacija 
turėtų derėti su strateginėmis gairėmis, 
priimamomis pagal šį reglamentą, ir 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis, lygiagrečiai 
priimamomis per Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestrą, 
prireikus po diskusijų atitinkamuose 
Sutartyje numatytuose komitetuose. 
Teikiant Tarybos rekomendaciją taip pat 
turėtų būti deramai atsižvelgiama į 
makroekonominio koregavimo 
programas, patvirtintas pagal atitinkamas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 472/20139nuostatas;

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro, tikslų.

_________________
9 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
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sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 
priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 
27, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 30
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro, tikslų. Ši Tarybos rekomendacija 
turėtų derėti su strateginėmis gairėmis, 
priimamomis pagal šį reglamentą, ir 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis, lygiagrečiai 
priimamomis per Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestrą, prireikus 
po diskusijų atitinkamuose Sutartyje 
numatytuose komitetuose. Teikiant 
Tarybos rekomendaciją taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgiama į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 472/20139nuostatas;

(6) valstybės narės, kurių valiuta yra 
euro, gali nuspręsti teikti pasiūlymus dėl 
reformų ir investicijų rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą 
biudžeto priemonę. Todėl, išklausiusi 
Europos Parlamentą, Taryba priims 
rekomendaciją, kurioje teikiamos 
konkrečioms šalims skirtos gairės dėl 
reformų ir investicijų, kurios gali būti 
remiamos pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę valstybėse narėse, kurių valiuta 
yra euro. Ši Tarybos rekomendacija turėtų 
derėti su strateginėmis gairėmis, 
priimamomis pagal šį reglamentą, ir 
konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis, lygiagrečiai 
priimamomis per Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestrą, prireikus 
po diskusijų atitinkamuose Sutartyje 
numatytuose komitetuose. Teikiant 
Tarybos rekomendaciją taip pat turėtų būti 
deramai atsižvelgiama į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 472/20139 nuostatas;

_________________ _________________
9 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 

9 2013 m. gegužės 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 472/2013 dėl euro zonos valstybių 
narių, kurios turi didelių finansinio 
stabilumo sunkumų arba kurioms tokie 
sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto 
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priežiūros griežtinimo (OL L 140, 2013 5 
27, p. 1).

priežiūros griežtinimo (OL L 140, 
2013 5 27, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 31
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybos rekomendacija, kurioje 
teikiamos konkrečioms šalims skirtos 
gairės dėl reformų ir investicijų valstybėse 
narėse, kurių valiuta yra euro, tikslų ir 
kuri priimama kvalifikuota balsų 
dauguma, turėtų būti grindžiama 
Komisijos rekomendacija. Šis procesas 
turėtų nedaryti poveikio valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, dalyvavimo taikant 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę savanoriškumui, 
taip pat nedaryti poveikio Komisijos 
prerogatyvoms dėl jos įgyvendinimo;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 32
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybos rekomendacija, kurioje 
teikiamos konkrečioms šalims skirtos 
gairės dėl reformų ir investicijų valstybėse 
narėse, kurių valiuta yra euro, tikslų ir 
kuri priimama kvalifikuota balsų 
dauguma, turėtų būti grindžiama 
Komisijos rekomendacija. Šis procesas 
turėtų nedaryti poveikio valstybių narių, 

Išbraukta.
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kurių valiuta yra euro, dalyvavimo taikant 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę savanoriškumui, 
taip pat nedaryti poveikio Komisijos 
prerogatyvoms dėl jos įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybos rekomendacija, kurioje 
teikiamos konkrečioms šalims skirtos 
gairės dėl reformų ir investicijų valstybėse 
narėse, kurių valiuta yra euro, tikslų ir 
kuri priimama kvalifikuota balsų 
dauguma, turėtų būti grindžiama 
Komisijos rekomendacija. Šis procesas 
turėtų nedaryti poveikio valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, dalyvavimo taikant 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę savanoriškumui, 
taip pat nedaryti poveikio Komisijos 
prerogatyvoms dėl jos įgyvendinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Tarybos rekomendacija, kurioje 
teikiamos konkrečioms šalims skirtos 
gairės dėl reformų ir investicijų valstybėse 
narėse, kurių valiuta yra euro, tikslų ir kuri 
priimama kvalifikuota balsų dauguma, 

(7) Tarybos rekomendacija, kurioje 
teikiamos konkrečioms šalims skirtos 
gairės dėl reformų ir investicijų valstybėse 
narėse, kurių valiuta yra euro, tikslų ir kuri 
priimama kvalifikuota balsų dauguma, 
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turėtų būti grindžiama Komisijos 
rekomendacija. Šis procesas turėtų nedaryti 
poveikio valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, dalyvavimo taikant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę savanoriškumui, taip pat nedaryti 
poveikio Komisijos prerogatyvoms dėl jos 
įgyvendinimo;

turėtų būti grindžiama Komisijos 
rekomendacija. Šis procesas turėtų nedaryti 
poveikio valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, dalyvavimo taikant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę savanoriškumui, taip pat nedaryti 
poveikio Komisijos prerogatyvoms dėl jos 
įgyvendinimo; Šios gairės turi atitikti 
bendrą Sąjungos politiką;

Or. en

Pakeitimas 35
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikydamasi šiame reglamente 
nustatytos valdymo sistemos, Taryba turėtų 
nustatyti visai euro zonai skirtas strategines 
gaires ir pateikti konkrečioms šalims 
skirtas gaires dėl atskirų valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų rinkinių tikslų. Pagal SESV 317 
straipsnį Komisija vykdo Sąjungos 
biudžetą, o tai apima ir išlaidų programų 
valdymą. Neturėtų būti daroma poveikio 
Komisijos atsakomybei, susijusiai su 
konvergencijai ir konkurencingumui skirta 
biudžeto priemone [kuri yra Reformų 
rėmimo programos dalis] pagal 
Reglamentą (ES) XXXX/XX;

(8) laikydamasi šiame reglamente 
nustatytos valdymo sistemos, išklausiusi 
atitinkamą Europos Parlamento komitetą, 
Taryba turėtų nustatyti visai euro zonai 
skirtas strategines gaires ir pateikti 
konkrečioms šalims skirtas gaires dėl 
atskirų valstybių narių, kurių valiuta yra 
euro, reformų ir investicijų rinkinių tikslų. 
Valdymo sistema taip pat turėtų užtikrinti, 
kad priemonė derėtų su kitomis Sąjungos 
politikos sritimis. Kadangi ji turėtų būti 
Sąjungos biudžeto dalis, todėl privalėtų 
derėti su bendra Sąjungos politika ir 
atitikti biudžeto principus ir reikalavimus, 
susijusius su patikimu finansų valdymu, 
biudžeto kontrole ir parlamentine 
atskaitomybe; Pagal SESV 317 straipsnį 
Komisija vykdo Sąjungos biudžetą, o tai 
apima ir išlaidų programų valdymą. 
Neturėtų būti daroma poveikio Komisijos 
atsakomybei, susijusiai su konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemone [kuri yra Reformų rėmimo 
programos dalis] pagal Reglamentą (ES) 
XXXX/XX;

Or. en



AM\1202103LT.docx 21/36 PE648.646v01-00

LT

Pakeitimas 36
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikydamasi šiame reglamente 
nustatytos valdymo sistemos, Taryba 
turėtų nustatyti visai euro zonai skirtas 
strategines gaires ir pateikti konkrečioms 
šalims skirtas gaires dėl atskirų valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų rinkinių tikslų. Pagal SESV 
317 straipsnį Komisija vykdo Sąjungos 
biudžetą, o tai apima ir išlaidų programų 
valdymą. Neturėtų būti daroma poveikio 
Komisijos atsakomybei, susijusiai su 
konvergencijai ir konkurencingumui skirta 
biudžeto priemone [kuri yra Reformų 
rėmimo programos dalis] pagal 
Reglamentą (ES) XXXX/XX;

(8) pagal SESV 317 straipsnį Komisija 
vykdo Sąjungos biudžetą, o tai apima ir 
išlaidų programų valdymą. Neturėtų būti 
daroma poveikio Komisijos atsakomybei, 
susijusiai su konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemone [kuri yra Reformų ir investicijų 
rėmimo programos dalis] pagal 
Reglamentą (ES) XXXX/XX;

Or. en

Pakeitimas 37
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikydamasi šiame reglamente 
nustatytos valdymo sistemos, Taryba turėtų 
nustatyti visai euro zonai skirtas strategines 
gaires ir pateikti konkrečioms šalims 
skirtas gaires dėl atskirų valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, reformų ir 
investicijų rinkinių tikslų. Pagal SESV 
317 straipsnį Komisija vykdo Sąjungos 
biudžetą, o tai apima ir išlaidų programų 
valdymą. Neturėtų būti daroma poveikio 
Komisijos atsakomybei, susijusiai su 

(8) laikydamasi šiame reglamente 
nustatytos valdymo sistemos, Taryba turėtų 
nustatyti euro zonai skirtas strategines 
gaires dėl reformų ir investicijų prioritetų. 
Pagal SESV 317 straipsnį Komisija vykdo 
Sąjungos biudžetą, o tai apima ir išlaidų 
programų valdymą. Neturėtų būti daroma 
poveikio Komisijos atsakomybei, susijusiai 
su konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemone [kuri yra Reformų 
rėmimo programos dalis] pagal 
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konvergencijai ir konkurencingumui skirta 
biudžeto priemone [kuri yra Reformų 
rėmimo programos dalis] pagal 
Reglamentą (ES) XXXX/XX;

Reglamentą (ES) XXXX/XX;

Or. en

Pakeitimas 38
Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) naudojantis valdymo sistema taip 
pat reikėtų užtikrinti, kad kita 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemonė bus pakankamai 
lanksti, kad lėšos galėtų būti pervedamos 
ten, kur jų labiausiai reikia, užuot jas 
paskirstant ex-ante ateinantiems 
septyneriems metams. Todėl pirmiausia 
reikia visapusiškai vengti taikyti 
vadinamąjį tinkamos grąžos (pranc. „juste 
retour“) principą;

Or. en

Pakeitimas 39
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) remdamasi Komisijos vertinimu, 
Taryba turi nustatyti, kurios valstybės 
narės patiria didelį ekonominį nuosmukį, 
kad būtų galima atlikti Reglamente (ES) 
XXXX/XX [Reformų rėmimo programos 
reglamente] numatytų nacionalinių bendro 
finansavimo dalių moduliavimą, nedarant 
poveikio Tarybos reglamento (EB) Nr. 

(9) atitinkamos valstybės narės 
prašymu ir remdamasi Komisijos 
vertinimu bei deramai atsižvelgdama į 
atitinkamas Europos Parlamento 
rezoliucijas, Taryba turi galėti nustatyti, 
kad valstybė narė patiria didelį ekonominį 
nuosmukį arba kad didelio ekonominio 
nuosmukio jau nepatiria, kad būtų galima 



AM\1202103LT.docx 23/36 PE648.646v01-00

LT

1467/97 su pakeitimais 2 straipsnio 2 
dalies taikymui;

atlikti Reglamente (ES) XXXX/XX 
[Reformų ir investicijų rėmimo programos 
reglamente] numatytų nacionalinių bendro 
finansavimo dalių moduliavimą;

Or. en

Pakeitimas 40
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą;

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką 
ir Sąjungos finansų ministrą atvykti į 
komitetą aptarti priemonių, kurių imtasi 
pagal šį reglamentą. Priemonė turi būti 
naudojama atsižvelgiant į bendrą 
Sąjungos politiką ir atitikti biudžeto 
principus ir reikalavimus, susijusius su 
patikimu finansų valdymu, biudžeto 
kontrole ir parlamentine atskaitomybe;

Or. en

Pakeitimas 41
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
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kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą;

kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą; Šiame reglamente pateiktas 
rekomendacijų valstybėms narėms, 
norinčioms integruotis į euro zoną 
arba vykdančioms integracijos į euro zoną 
procesą, rinkinys;

Or. en

Pakeitimas 42
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą;

(10) siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, tarpusavio dialogą ir 
užtikrinti daugiau to ekonominio dialogo 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas, prieš Komisijai pateikiant euro 
zonai skirtas rekomendacijas, gali kviesti 
Tarybos pirmininką, Komisiją ir prireikus 
Euro grupės pirmininką atvykti į komitetą 
aptarti strateginių gairių dėl euro zonos 
reformų ir investicijų prioritetų;

Or. en

Pakeitimas 43
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu išdėstomos 1. Šiuo reglamentu išdėstomos 
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nuostatos dėl valdymo sistemos, kuri 
aktuali euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei, kuri yra Reformų rėmimo 
programos pagal Reglamentą (ES) 
XXX/XX10dalis.

nuostatos dėl valdymo sistemos, kuri 
aktuali euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei, kuri yra Reformų ir investicijų 
rėmimo programos pagal Reglamentą (ES) 
XXX/XX10 dalis.

_________________ _________________
10 OL C , , p. 10 OL C , , p. .

Or. en

Pakeitimas 44
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Šiame reglamente: euro zonai skirta 
rekomendacija – bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 
strateginių gairių dėl euro zonos reformų 
ir investicijų prioritetų. 

Or. en

Pakeitimas 45
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos – per Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestrą pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį 
ir 148 straipsnio 4 dalį kiekvienai 
valstybei narei Tarybos teikiamos 
rekomendacijos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 46
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkrečiai šaliai skirtos 
rekomendacijos – per Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestrą pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį 
ir 148 straipsnio 4 dalį kiekvienai 
valstybei narei Tarybos teikiamos 
rekomendacijos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) euro zonai skirta rekomendacija – 
pagal SESV 136 straipsnį kartu su 121 
straipsnio 2 dalimi Tarybos teikiama 
rekomendacija dėl euro zonos 
ekonominės politikos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu prie valstybių narių, kurių Šiuo reglamentu prie valstybių narių, kurių 
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valiuta yra euro, ekonomikos 
konvergencijos ir konkurencingumo 
prisidedama apibrėžiant valdymo sistemą, 
kuri aktuali konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei ir kuria nustatoma:

valiuta yra euro, aukštynkryptės 
konvergencijos ir konkurencingumo 
prisidedama apibrėžiant valdymo sistemą, 
kuri aktuali konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei ir kuria nustatoma:

Or. en

Pakeitimas 49
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu prie valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos 
konvergencijos ir konkurencingumo 
prisidedama apibrėžiant valdymo sistemą, 
kuri aktuali konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei ir kuria nustatoma:

Šiuo reglamentu prie valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, ekonomikos 
konvergencijos ir konkurencingumo 
prisidedama apibrėžiant valdymo sistemą, 
kuria nustatomos strateginės gairės dėl 
euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 50
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) strateginės gairės dėl visos euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis derančios konkrečioms 
šalims skirtos gairės dėl reformų ir 
investicijų, aktualių konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei, tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) su konkrečioms šalims skirtomis 
rekomendacijomis derančios konkrečioms 
šalims skirtos gairės dėl reformų ir 
investicijų, aktualių konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtai biudžeto 
priemonei, tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Clotilde Armand

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
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investicijų prioritetų. investicijų prioritetų, atsižvelgdama į 
platesnę visų valstybių narių, įskaitant 
euro zonai nepriklausančias, sanglaudos 
ir suartėjimo garantijų perspektyvą. 
Kadangi ši priemonė finansuojama iš 
Sąjungos biudžeto ir todėl turėtų tenkinti 
visų valstybių narių interesus, joms 
dalyvaujant daugiametėje finansinėje 
programoje, todėl negalima leisti, kad 
euro zonai nepriklausančios 
valstybės atsidurtų nepalankioje 
konkurencinėje padėtyje. Šiuo tikslu 
Komisija vykdo patikrinimus ir 
konsultacijas.

Or. en

Pakeitimas 54
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų. Prieš Komisijai 
pateikiant rekomendaciją, euro zonos 
aukščiausiojo lygio susitikime turėtų būti 
surengta diskusija dėl atitinkamų 
strateginių prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 55
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

1. Remdamiesi Komisijos 
rekomendacija ir laikydamiesi atitinkamų 
savo procedūrų, konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės tikslu Europos Parlamentas ir 
Taryba kasmet bendrai nustato strategines 
gaires dėl euro zonos reformų ir investicijų 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 56
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

1. Įvykus diskusijoms Euro grupėje, 
Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

Or. fr

Pakeitimas 57
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir įvykus diskusijoms Euro 
grupėje, Taryba, kaip euro zonai skirtos 
rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir išklausiusi Europos 
Parlamentą, Taryba, kaip euro zonai 
skirtos rekomendacijos dalį, kasmet nustato 
strategines gaires dėl euro zonos reformų ir 
investicijų prioritetų.

Or. en
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Pakeitimas 58
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikdama 1 dalyje nurodytą 
rekomendaciją paraleliai Komisija Tarybą 
informuoja, kaip valstybės narės strateginių 
gairių laikėsi ankstesniais metais.

2. Komisija Europos Parlamentą ir 
Tarybą informuoja, kaip valstybės narės 
strateginių gairių laikėsi ankstesniais 
metais.

Or. en

Pakeitimas 59
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Konkrečioms šalims skirtos gairės

1. Remdamasi Komisijos rekomendacija, 
Taryba priima visoms valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, skirtą 
rekomendaciją, kurioje kasmet pateikia 
konkrečioms šalims skirtas gaires dėl 
reformų ir investicijų tikslų, naudotinų 
rengiant reformų ir investicijų rinkinius, 
kuriuos valstybės narės gali vėliau pateikti 
pagal Reglamentą (ES) XXXX/XX 
[Reformų rėmimo programos 
reglamentą].
2. 1 dalyje nurodyta rekomendacija dera 
su 4 straipsnyje nurodytomis 
strateginėmis gairėmis ir atitinkamai 
valstybei narei konkrečiai skirtomis 
rekomendacijomis. 1 dalyje nurodytoje 
rekomendacijoje Taryba deramai 
atsižvelgia į makroekonominio 
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koregavimo programas, patvirtintas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 60
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
Konkrečioms šalims skirtos gairės

1. Remdamasi Komisijos rekomendacija, 
Taryba priima visoms valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, skirtą 
rekomendaciją, kurioje kasmet pateikia 
konkrečioms šalims skirtas gaires dėl 
reformų ir investicijų tikslų, naudotinų 
rengiant reformų ir investicijų rinkinius, 
kuriuos valstybės narės gali vėliau pateikti 
pagal Reglamentą (ES) XXXX/XX 
[Reformų rėmimo programos 
reglamentą].
2. 1 dalyje nurodyta rekomendacija dera 
su 4 straipsnyje nurodytomis 
strateginėmis gairėmis ir atitinkamai 
valstybei narei konkrečiai skirtomis 
rekomendacijomis. 1 dalyje nurodytoje 
rekomendacijoje Taryba deramai 
atsižvelgia į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 61
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija, Taryba priima visoms 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, skirtą rekomendaciją, kurioje 
kasmet pateikia konkrečioms šalims 
skirtas gaires dėl reformų ir investicijų 
tikslų, naudotinų rengiant reformų ir 
investicijų rinkinius, kuriuos valstybės 
narės gali vėliau pateikti pagal 
Reglamentą (ES) XXXX/XX [Reformų 
rėmimo programos reglamentą].

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 62
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija, Taryba priima visoms 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, 
skirtą rekomendaciją, kurioje kasmet 
pateikia konkrečioms šalims skirtas gaires 
dėl reformų ir investicijų tikslų, naudotinų 
rengiant reformų ir investicijų rinkinius, 
kuriuos valstybės narės gali vėliau pateikti 
pagal Reglamentą (ES) XXXX/XX 
[Reformų rėmimo programos reglamentą].

1. Remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir išklausiusi Europos 
Parlamentą, Taryba priima visoms 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, 
skirtą rekomendaciją, kurioje kasmet 
pateikia konkrečioms šalims skirtas gaires 
dėl reformų ir investicijų tikslų, naudotinų 
rengiant reformų ir investicijų rinkinius, 
kuriuos valstybės narės gali vėliau pateikti 
pagal Reglamentą (ES) XXXX/XX 
[Reformų rėmimo programos reglamentą].

Or. en

Pakeitimas 63
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, 
Valentino Grant

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta rekomendacija 
dera su 4 straipsnyje nurodytomis 
strateginėmis gairėmis ir atitinkamai 
valstybei narei konkrečiai skirtomis 
rekomendacijomis. 1 dalyje nurodytoje 
rekomendacijoje Taryba deramai 
atsižvelgia į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnio 2 dalį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 64
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais, remiantis Komisijos 
vertinimu, 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoje 
rekomendacijoje nustatoma, ar valstybė 
narė patiria didelį ekonominį nuosmukį, 
kad būtų galima atlikti Reglamente (ES) 
XXXX/XX [Reformų rėmimo programos 
reglamente] nustatytų nacionalinių bendro 
finansavimo dalių moduliavimą.

Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gavusi atitinkamos 
valstybės narės prašymą, gali nustatyti, 
kad valstybė narė patiria didelį ekonominį 
nuosmukį, kad būtų galima atlikti 
Reglamente (ES) XXXX/XX [Reformų ir 
investicijų rėmimo programos reglamente] 
nustatytų nacionalinių bendro finansavimo 
dalių moduliavimą.

Or. en

Pakeitimas 65
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6a straipsnis
Balsavimas Europos Parlamente

Europos Parlamento dauguma nustatoma 
pagal SESV 231 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 66
Margarida Marques

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą.

Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas, prieš Komisijai pateikiant euro 
zonai skirtas rekomendacijas, gali kviesti 
Tarybos pirmininką, Komisiją ir prireikus 
Euro grupės pirmininką atvykti į komitetą 
aptarti strateginių gairių dėl euro zonos 
reformų ir investicijų prioritetų, 
padedančių stiprinti euro zonai 
priklausančių valstybių ekonomikos 
konvergenciją ir konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 67
Luis Garicano, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 

siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
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komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir prireikus Euro grupės 
pirmininką atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą.

komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką 
ir Sąjungos finansų ministrą atvykti į 
komitetą aptarti priemonių, kurių imtasi 
pagal šį reglamentą.

Or. en


