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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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) strateginės gairės dėl reformų ir 
investicijų prioritetų, įtrauktos į euro 
zonai skirtą rekomendaciją, kartu su 
nacionalinėmis reformų programomis, 
rengiamomis įgyvendinant Europos 
semestrą, yra valstybių narių nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo sistema. 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 2

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. 1467/97 su pakeitimais 2 straipsnio 2 
dalies taikymui;

(9) remdamasi Komisijos vertinimu ir 
tinkamai atsižvelgdama į Parlamento 
rezoliucijas, Taryba turi nustatyti, kurios 
valstybės narės patiria didelį ekonominį 
nuosmukį, kad būtų galima atlikti 
Reglamente (ES) XXXX/XX [Reformų ir 
investicijų rėmimo programos reglamente] 
numatytų nacionalinių bendro finansavimo 
dalių moduliavimą, nedarant poveikio 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 su 
pakeitimais 2 straipsnio 2 dalies taikymui;

Or. en
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Pakeitimas 3

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, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali kviesti 
Tarybos pirmininką, Komisiją ir prireikus 
Euro grupės pirmininką atvykti į komitetus 
aptarti priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 4

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 
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rekomendacijoje Taryba deramai 
atsižvelgia į makroekonominio 
koregavimo programas, patvirtintas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 7 
straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipa

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 ir tinkamai atsižvelgdama 
į Parlamento rezoliucijas, nustato, ar 
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 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

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, kompetentingi 
Europos Parlamento komitetai gali kviesti 
Tarybos pirmininką, Komisiją ir prireikus 
Euro grupės pirmininką atvykti į komitetus 
aptarti priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą.

Or. en


