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Pakeitimas 1
Werner Langen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija, padidėja 
Europos Parlamento, kaip institucijos, 
kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų 
politikos sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad taip pat turėtų 
būti sustiprintas Parlamento įnašas 
skiriant ECB vykdomosios valdybos 
narius; mano, kad atsižvelgiant į ECB 
vaidmenį kovojant su kenkimu Europos 
Sąjungos finansiniams interesams, 
Parlamento komitetai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti;

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija, padidėja 
Europos Parlamento, kaip institucijos, 
kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų 
politikos sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad atsižvelgiant į 
ECB vaidmenį kovojant su kenkimu 
Europos Sąjungos finansiniams interesams, 
Parlamento komitetai turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti;

Or. de

Pakeitimas 2
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija, padidėja 
Europos Parlamento, kaip institucijos, 
kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų 
politikos sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad taip pat turėtų būti 
sustiprintas Parlamento įnašas skiriant 
ECB vykdomosios valdybos narius; mano, 
kad atsižvelgiant į ECB vaidmenį kovojant 

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija, padidėja 
Europos Parlamento, kaip institucijos, 
kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų 
politikos sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad taip pat turėtų būti 
sustiprintas Parlamento įnašas skiriant 
ECB vykdomosios valdybos narius; mano, 
kad atsižvelgiant į ECB vaidmenį kovojant 
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su kenkimu Europos Sąjungos 
finansiniams interesams, Parlamento 
komitetai turėtų glaudžiai bendradarbiauti;

su kenkimu Europos Sąjungos 
finansiniams interesams, Parlamento 
komitetai turėtų glaudžiai bendradarbiauti; 
yra susirūpinęs, kad konkrečiai įtraukus 
kainų stabilumo tikslą į Sąjungos tikslų 
sąrašą (Lisabonos sutarties redakcijos 
ES sutarties 2 straipsnio 3 dalį) ateityje 
bus gerokai sunkiau formuoti į socialinę 
darną ir užimtumo užtikrinimą orientuotą 
ECB politiką;

Or. de

Pakeitimas 3
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija, padidėja 
Europos Parlamento, kaip institucijos, 
kuriai ECB atsiskaito už savo pinigų 
politikos sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad taip pat turėtų būti 
sustiprintas Parlamento įnašas skiriant 
ECB vykdomosios valdybos narius; mano, 
kad atsižvelgiant į ECB vaidmenį kovojant 
su kenkimu Europos Sąjungos 
finansiniams interesams, Parlamento 
komitetai turėtų glaudžiai bendradarbiauti;

1. mano, kad pripažinus Europos centrinį 
banką (ECB) Europos institucija ir 
pakeitus Tarybos sprendimo dėl 
vykdomosios valdybos narių skyrimo 
priėmimo sąlygas, padidėja Europos 
Parlamento, kaip institucijos, kuriai ECB 
atsiskaito už savo pinigų politikos 
sprendimus, atsakomybė, ypač jo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
atsakomybė; mano, kad taip pat turėtų būti 
sustiprintas Parlamento įnašas skiriant 
ECB vykdomosios valdybos narius; mano, 
kad atsižvelgiant į ECB vaidmenį kovojant 
su kenkimu Europos Sąjungos 
finansiniams interesams, Parlamento 
komitetai turėtų glaudžiai bendradarbiauti;

Or. fr
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Pakeitimas 4
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
1a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. džiaugiasi naujais įgaliojimais 
keičiant ECB vykdomosios valdybos narių 
skyrimo tvarką;

Or. fr

Pakeitimas 5
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad oficialiai 
pripažįstama Eurogrupė ir jos pirmaujantis 
vaidmuo vykdant ekonominę euro zonos 
politiką; taigi mano, kad būtina plėsti savo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
inicijuotų mainų patirtį; klausia Komisijos 
dėl priemonių ir analizės, susijusių su šiuo 
pakeitimu, raidos; taip pat mano, kad 
sukūrus teisinį pagrindą, kuriuo remiantis 
būtų galima priimti bendrąsias euro zonos 
ekonominės politikos gaires pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 136 straipsnį ir valstybių narių 
biudžetinės drausmės koordinavimą ir 
priežiūrą sustiprinančias priemones, 
Komisija turėtų greitai pradėti naudoti šį 
naują pagrindą, imdamasi iniciatyvos ir 
visapusiškai įtraukiant Parlamentą į 
procedūros nustatymo ir įgyvendinimo 
procesą; mano, kad galimybės priimti 
bendras pozicijas ir vieningai atstovauti 
euro zonai tarptautinėse finansų 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad oficialiai 
pripažįstama Eurogrupė ir jos pirmaujantis 
vaidmuo vykdant ekonominę euro zonos 
politiką; taigi mano, kad būtina plėsti savo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
inicijuotų mainų patirtį; klausia Komisijos 
ir Eurogrupės dėl priemonių ir analizės, 
susijusių su šiuo pakeitimu, raidos; mano, 
kad biudžeto valdymo institucija turėtų 
apsvarstyti galimybę Eurogrupės 
pripažinimą patvirtinti biudžeto 
priemonėmis; 
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institucijose, taip pat turėtų sudaryti 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui 
galimybes dalyvauti atstovaujant Europai;

Or. fr

Pakeitimas 6
Wolf Klinz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad oficialiai 
pripažįstama Eurogrupė ir jos pirmaujantis 
vaidmuo vykdant ekonominę euro zonos 
politiką; taigi mano, kad būtina plėsti savo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
inicijuotų mainų patirtį; klausia Komisijos 
dėl priemonių ir analizės, susijusių su šiuo 
pakeitimu, raidos; taip pat mano, kad 
sukūrus teisinį pagrindą, kuriuo remiantis 
būtų galima priimti bendrąsias euro zonos 
ekonominės politikos gaires pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 136 
straipsnį ir valstybių narių biudžetinės 
drausmės koordinavimą ir priežiūrą 
sustiprinančias priemones, Komisija turėtų 
greitai pradėti naudoti šį naują pagrindą, 
imdamasi iniciatyvos ir visapusiškai 
įtraukiant Parlamentą į procedūros 
nustatymo ir įgyvendinimo procesą; mano, 
kad galimybės priimti bendras pozicijas ir 
vieningai atstovauti euro zonai 
tarptautinėse finansų institucijose, taip pat
turėtų sudaryti Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetui galimybes dalyvauti
atstovaujant Europai;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad oficialiai 
pripažįstama Eurogrupė ir jos pirmaujantis 
vaidmuo vykdant ekonominę euro zonos 
politiką; taigi mano, kad būtina plėsti savo 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
inicijuotų mainų patirtį; klausia Komisijos 
dėl priemonių ir analizės, susijusių su šiuo 
pakeitimu, raidos; taip pat mano, kad 
sukūrus teisinį pagrindą, kuriuo remiantis 
būtų galima priimti bendrąsias euro zonos 
ekonominės politikos gaires pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 136 
straipsnį ir valstybių narių biudžetinės 
drausmės koordinavimą ir priežiūrą 
sustiprinančias priemones, Komisija turėtų 
greitai pradėti naudoti šį naują pagrindą, 
imdamasi iniciatyvos ir visapusiškai 
įtraukiant Parlamentą į procedūros 
nustatymo ir įgyvendinimo procesą; mano,
kad esant galimybėms priimti bendras 
pozicijas ir vieningai atstovauti euro zonai 
tarptautinėse finansų institucijose
Eurogrupei priklausančiai šaliai 
atstovaujantys Parlamento Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto nariai turėtų 
dalyvauti atstovaujant Europai;

Or. en
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Pakeitimas 7
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad sukūrus teisinę bazę, kuri 
leistų euro zonos bendrąsias ekonominės 
politikos gaires suderinti su Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 136 straipsniu, 
bei įvedus priemones, stirpinančias 
valstybių narių biudžetinės drausmės 
koordinavimą ir priežiūrą, Komisija 
nedelsdama turėtų pasinaudoti šia nauja 
baze ir imtis iniciatyvos įtraukti Europos 
Parlamentą į procedūros nustatymo ir jos 
įgyvendinimo procesą; 

Or. fr

Pakeitimas 8
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
2b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad nedelsiant turėtų būti 
įtvirtinta galimybė euro zonos valstybėms 
narėms turėti bendrą poziciją bei būti 
vieningai atstovaujamoms tarptautinėse 
finansinėse institucijose; taip pat 
atstovauti turėtų Parlamento komitetas, 
atsakingas už ekonomikos ir pinigų 
politiką;

Or. fr
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Pakeitimas 9
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
2c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir 
pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba galėtų 
patvirtinti daugiašalės priežiūros 
procedūrą, numatytą Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 121 straipsnio 
6 dalyje;

Or. fr

Pakeitimas 10
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus 
ekonominius interesus tenkinančiomis 
paslaugomis, ir ypač kad buvo padaryti 
teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galima 
nustatyti principus ir sąlygas, pagal 
kuriuos šios paslaugos gali būti teikiamos, 
pakeitimai, o taip pat, kad priimtas 
protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai inicijuoti šios srities 

Išbraukta.



AM\723775LT.doc 9/15 PE406.127v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

pagrindų direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 11
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai inicijuoti šios srities 
pagrindų direktyvą;

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; mano, kad, šiuo 
protokolu numačius bendrus interesus 
tenkinančias paslaugas pirmą kartą 
paminėti ES sutarties dokumente, jokiu 
būdu neturi kilti abejonių, kad šios 
paslaugos priklauso išimtinei valstybių 
narių kompetencijai;

Or. de

Pakeitimas 12
Wolf Klinz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 



PE406.127v01-00 10/15 AM\723775LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai inicijuoti šios srities 
pagrindų direktyvą;

pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 13
Margaritis Schinas

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai inicijuoti šios srities 
pagrindų direktyvą;

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas;
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Or. en

Pakeitimas 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira ir Ieke van den Burg

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai inicijuoti šios srities 
pagrindų direktyvą;

4. džiaugiasi, kad priimti EB sutarties 16 
straipsnio, tapusio SESV 14 straipsniu, 
pakeitimai, susiję su bendrus ekonominius 
interesus tenkinančiomis paslaugomis, ir 
ypač kad buvo padaryti teisinio pagrindo, 
kuriuo remiantis galima nustatyti principus 
ir sąlygas, pagal kuriuos šios paslaugos gali 
būti teikiamos, pakeitimai, o taip pat, kad 
priimtas protokolas dėl bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų; taip pat džiaugiasi, 
kad buvo sukurta įprastos teisėkūros 
procedūra, pagal kurią Taryba ir 
Parlamentas gali nustatyti šių paslaugų 
teikimo principus ir sąlygas; vis dėlto 
mano, kad dėl šios pažangos nesumažėja 
būtinybė Komisijai imtis iniciatyvos 
užtikrinti daugiau bendrus interesus 
tenkinančių paslaugų teisinio 
apibrėžtumo horizontaliais ir sektoriniais 
klausimais;

Or. en

Pakeitimas 15
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. džiaugiasi padidėjusiu nacionalinių 5. džiaugiasi padidėjusiu nacionalinių 
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parlamentų vaidmeniu pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą kontroliuojant 
susbsidiarumo principo taikymą; vis dėlto, 
kadangi nėra specifinių konsultacijų su 
valstybių narių atstovybėmis, įsipareigoja 
kasmet įtraukti šias atstovybes svarstant 
bendrąsias ekonomikos politikos gaires;

parlamentų vaidmeniu pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą kontroliuojant 
susbsidiarumo principo taikymą; tačiau 
mano, kad šios procedūros ir toliau 
nepakanka norint ateityje užtikrinti 
tinkamą nacionalinių parlamentų 
dalyvavimą, pirmiausia dėl joje nustatytų 
gerokai per trumpų laikotarpių; vis dėlto, 
kadangi nėra specifinių konsultacijų su 
valstybių narių atstovybėmis, įsipareigoja 
kasmet įtraukti šias atstovybes svarstant 
bendrąsias ekonomikos politikos gaires;

Or. de

Pakeitimas 16
Daniel Dăianu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad SESV 209 straipsnyje 
numatyti deleguoti teisės aktai suderinti su 
finansų srities teisės aktais; džiaugiasi, kad 
Komisijai deleguotų galių taikymo sritis ir 
trukmė nustatytos aiškiau; tačiau kartu 
pabrėžia, kad egzistuoja Lamfalussy 
procedūros ypatumai, ypač susiję su 
informacijos judėjimu tarp įvairių 
institucijų ir Komisijos skaidrumu rengiant 
teisines priemones, ir kad šiuos ypatumus 
reikia išsaugoti;

6. pažymi, kad SESV 209 straipsnyje 
numatyti deleguoti teisės aktai suderinti su 
finansų srities teisės aktais; džiaugiasi, kad 
Komisijai deleguotų galių taikymo sritis ir 
trukmė nustatytos aiškiau; tačiau kartu 
pabrėžia, kad egzistuoja Lamfalussy 
procedūros ypatumai, ypač susiję su 
informacijos judėjimu tarp įvairių 
institucijų ir Komisijos skaidrumu rengiant 
teisines priemones, ir kad bent jau šiuos 
ypatumus reikia išsaugoti arba juos netgi 
toliau plėtoti siekiant daugiau skaidrumo, 
geresnio įvairių institucijų 
bendradarbiavimo ir geresnės priežiūros 
ES lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 17
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
6a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. klausia Komisijos, kaip ji žada aiškinti 
39 deklaraciją dėl konsultavimosi su 
ekspertais finansinių paslaugų srityje ir 
kaip ji ketina ja pasinaudoti, be nuostatų 
dėl deleguotųjų aktų, numatytų sutartyje 
dėl Europos Sąjungos veikimo, taikymo;

Or. fr

Pakeitimas 18
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
6b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją, kiek tai įmanoma, 
pasinaudoti sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 209 straipsniu, 
skatinant naudotis reglamentu finansinių 
paslaugų srityje;

Or. fr

Pakeitimas 19
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
6c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. Ragina Komisiją nedelsiant 
pasinaudoti nauju sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 197 straipsniu ir imtis 
iniciatyvos dėl administracinio 
bendradarbiavimo mokesčių bei 
finansinių paslaugų rinkų priežiūros 
srityse;

Or. fr

Pakeitimas 20
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
6d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina Tarybą, kartu su Europos 
Parlamentu, pradėti svarstymus, kaip 
pasinaudoti sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalies 
nuostatomis, kurios suteikia jai teisę 
pavesti ECB specialias funkcijas, 
susijusias „su rizikos ribojimu pagrįsta 
kredito ir kitų finansų įstaigų, išskyrus 
draudimo įmones, priežiūros politika”;

Or. fr

Pakeitimas 21
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
7a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad išbraukus iš pradžių 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-
3 straipsnyje numatytą tikslą siekti 
didesnio Sąjungos konkurencingumo 
nekinta bendra Sąjungos kryptis – siekti 
didesnės socialinės darnos, inter alia 
todėl, kad tuo pat metu buvo įtrauktas 
protokolas dėl vidaus rinkos ir 
konkurencijos (Protokolas Nr. 6), į kurį 
šis tikslas, nors suformuluotas ir kitaip, 
vėl įtrauktas;

Or. de

Pakeitimas 22
Sahra Wagenknecht

Nuomonės projektas
7b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. yra susirūpinęs, kad dabar numatyta 
lankstumo sąlyga (EB sutarties 
308 straipsnis) naujojoje SESV 
352 straipsnio redakcijoje taikoma ne tik 
vidaus rinkai, bet ir visoms Sutartyse 
numatytoms politikos sritims ir taip 
menkinamas suteikimo principas; todėl 
mano, kad pasiekimas, jog šiuo pagrindu 
ateityje nuostatas bus galima priimti tik 
pritarus Europos Parlamentui (o ne vien 
Tarybai po konsultacijų su juo), yra 
menka pažanga;

Or. de
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