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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS 

Globālā ekonomikas un finanšu krīze ir atklājusi un vairojusi nepieciešamību pēc lielākas 
koordinācijas un ekonomikas politikas izvērstas uzraudzības ekonomikas un monetārajā 
savienībā (EMS). Esošie koordinēšanas un uzraudzības instrumenti un metodes ļāva ES 
izturēt satricinājumus, ko neviena dalībvalsts viena pati nebūtu spējusi. Eiropas institūcijas un 
dalībvalstis ātri reaģēja uz situāciju un turpina kopīgi darboties, lai atgūtos no šīs krīzes, kurai 
līdzvērtīgu šī paaudze nav piedzīvojusi.  

Tomēr nesen piedzīvotais arī parādīja pašreizējās koordinēšanas sistēmas un uzraudzības 
procedūru atlikušos trūkumus un nepilnības. Saskaņā ar vispārēju vienošanos EMS ir 
steidzami jāstiprina sistēma, lai fiksētu makroekonomisko stabilitāti un valsts finanšu 
ilgtspējību, radot priekšnoteikumus stabilai ražošanai un nodarbinātības pieaugumam. 

Krīze krasi mainīja labvēlīgos ekonomiskos un finanšu apstākļus, kas dominēja līdz 
2007. gadam, un atkārtoti skaidri parādīja, ka labos laikos veiktie neplānoto papildu 
ieņēmumu uzkrājumi nav tikuši pietiekami izmantoti, lai nodrošinātu pietiekamas rīcības 
iespējas, situācijai pasliktinoties. Lielākajā daļā dalībvalstu būs nepieciešama ļoti nozīmīga 
konsolidācija, lai atkal panāktu valsts parāda samazinājumu. Šādu rīcību pasteidzina tas, ka 
Eiropā sabiedrība un tautsaimniecība saskaras ar sekām, ko izraisa iedzīvotāju novecošanās, 
kas turpmāk radīs spiedienu uz darbaspēka piedāvājumu un valsts budžetu. Parāda līmeņa 
samazināšana ir ļoti svarīga lielākajai daļai valstu, ievērojot tā negatīvo ietekmi uz 
ekonomiskajiem stimuliem un izaugsmi, paaugstinot nodokļus un riska uzcenojumu. 

Galvenais instruments fiskālās politikas koordinēšanai un uzraudzībai ir Stabilitātes un 
izaugsmes pakts (SIP), ar kuru ievieš Līguma noteikumus saistībā ar budžeta disciplīnu. Pakta 
stiprināšana ir svarīga gan tāpēc, lai palielinātu apstiprinātās koordinētās fiskālo stimulu 
pakāpeniskas samazināšanas stratēģijas ticamību, gan lai izvairītos no pagātnes kļūdu 
atkārtošanas. Izklāstīto ierosinājumu mērķis ir stiprināt Paktu: i) uzlabojot tā noteikumus, 
ņemot vērā īpaši krīzes laikā gūto pieredzi, ii) papildinot to ar efektīvākiem īstenošanas 
instrumentiem un iii) papildinot to ar noteikumiem attiecībā uz valstu fiskālajām sistēmām. 
Šie ierosinājumi ir daļa no plašākas ekonomikas pārvaldības reformas, kas ietilpst stratēģijā 
Eiropa 2020, kura ietver ierosinājumus makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanai, 
izmantojot stingrāku uzraudzību, tostarp trauksmes sistēmu un sankciju noteikšanas 
mehānismu. Dažādi ekonomikas politikas koordinēšanas elementi, tostarp strukturālo reformu 
uzraudzība, tiks integrēti jaunā uzraudzības ciklā, Eiropas pusgadā, kurš apvienos SIP un 
ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnēs paredzētos procesus, tostarp vienlaicīgu 
stabilitātes un konverģences programmu un valstu reformu programmu iesniegšanu.  

2. APSPRIEŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM REZULTĀTI  

Šo priekšlikumu pamatprincipus Komisija iekļāva šādos divos paziņojumos: 2010. gada 
12. maija paziņojumā “Pastiprināta ekonomikas politikas koordinēšana” un 2010. gada 
30. jūnija paziņojumā “Ekonomikas politikas koordinēšanas uzlabošana stabilitātei, izaugsmei 
un nodarbinātībai — instrumenti labākai ES ekonomikas pārvaldībai”. Pieņemot oficiālu 
paziņojumu, Komisija vēlējās parādīt savu apņemšanos veicināt dialogu ar dalībvalstīm, 
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Eiropas Parlamentu un visām ieinteresētajām personām un vienlaikus sniegt konkrētus 
ierosinājumus.  

2010. gada jūnijā Eiropadome pieņēma vienošanos par steidzamu nepieciešamību stiprināt 
ekonomikas politikas koordinēšanu. Vienošanās ietvēra sākotnējās nostādnes saistībā ar SIP 
un budžeta uzraudzību. Jo īpaši Eiropadome vienojās par šādām darbībām: i) stiprināt SIP 
preventīvo un korektīvo daļu, tostarp izmantojot sankciju noteikšanu un ievērojot euro zonas 
valstu īpašo stāvokli, ii) saistībā ar budžeta uzraudzību lielāku uzmanību pievērst parāda 
līmenim un attīstībai un kopējai stabilitātei, iii) nodrošināt, ka visām dalībvalstīm saskaņā ar 
SIP ir izveidoti valsts budžeta noteikumi un vidēja termiņa budžeta sistēma, iv) nodrošināt 
statistikas datu kvalitāti. 

Eiropadome uzaicināja Ekonomikas pārvaldības darba grupu, kuru vada tās priekšsēdētājs un 
kura tika nodibināta 2010. gada martā, un Komisiju ātri veikt tālāku sākotnējās ievirzes 
izstrādi un nodrošināt tās īstenošanu. Starp Komisiju un darba grupu izveidojās konstruktīvas 
attiecības. Komisija piedalījās darba grupas darbā, sagatavojot iepriekšminētos paziņojumus 
un veicot atsevišķus ieguldījumus.  

3. PRIEKŠLIKUMA JURIDISKIE ASPEKTI 

SIP juridiskais pamats ir noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 121. un 126. pantā. 
SIP veido Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (kuru dēvē 
par preventīvo daļu), Padomes 1997. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 1467/97 par to, kā 
paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu (kuru dēvē 
par korektīvo daļu), un Eiropadomes 1997. gada 17. jūnija Rezolūcija par Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Šīs regulas ir grozītas 2005. gadā ar Regulu (EK) Nr. 1055/2005 un 
Regulu (EK) Nr. 1056/2005 un papildinātas ar Padomes 2005. gada 20. marta ziņojumu 
“Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanas uzlabošana”. Šis priekšlikums virza turpmākus 
grozījumus Regulā (EK) Nr. 1466/97 un Regulā (EK) Nr. 1467/97. Eiropas Parlamenta un 
Padomes jaunajā regulā par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā, kas ir balstīta 
uz Līguma 136. pantu saistībā ar 121. panta 6. punktu, ir ieviesti jauni īstenošanas 
instrumenti. Padomes jaunās uz Līguma 126. panta 14. punktu balstītās direktīvas darbības 
joma ietver prasības dalībvalstu budžeta sistēmām. Direktīvas mērķis ir noteikt valstu varas 
iestāžu pienākumu ievērot Līguma 12. protokola par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru piemērošanu 3. panta noteikumus. 

SIP preventīvā daļa ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ievēro piesardzīgu fiskālo 
politiku tā, lai nebūtu nepieciešams apstiprināt stingrākus koordinēšanas veidus, izvairoties no 
valsts finanšu stabilitātes apdraudējuma, kas varētu radīt iespējamas negatīvas sekas EMS 
kopumā. Tāpēc dalībvalstīm ir noteikta prasība iesniegt stabilitātes un konverģences 
programmu, kurā ietverts plāns, kā sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķus (VTM), kurus 
izsaka procentos no IKP strukturālā izteiksmē (t. i., veicot korekciju, lai ievērotu cikliskuma 
efektu un izslēgtu vienreizējos un pagaidu pasākumus) un kuri katrā valstī ir atšķirīgi un 
svārstās ap pozīciju, kas tuva līdzsvaram, lai atspoguļotu valsts parāda līmeni un ar 
novecošanos saistītas saistības. Dalībvalstīm, kuras nav sasniegušas savu VTM, ir jāvirzās uz 
šo mērķi, gada laikā nodrošinot tempu, kas vienāds ar 0,5 % no IKP strukturālā izteiksmē.  

Tomēr virzība uz VTM kopumā ir bijusi nepietiekama, valsts finanses pakļaujot 
ekonomiskajai lejupslīdei. Turklāt strukturālā bilance praksē nav bijusi pietiekams rādītājs 
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valsts fiskālā stāvokļa noteikšanai, jo reālajā laikā ir grūti novērtēt ekonomikas ciklisko 
stāvokli un nepietiekami ir ievērots ieņēmumu neplānots pieaugums un samazinājums, kas 
nav tieši saistīts ar ekonomikas ciklu (jo īpaši mājokļu un finanšu tirgus attīstība). Tāpēc 
daudzās valstīs pat acīm redzami stabila budžeta situācija pirms krīzes slēpa nozīmīgu 
atkarību no neplānotiem papildu ieņēmumiem, kas tika izmantoti, lai finansētu izdevumus, un 
šo ieņēmumu izsīkums veicināja krasu budžeta deficīta pieaugumu. 

Preventīvās daļas reforma, kas tiek ierosināta, lai reaģētu uz šiem trūkumiem, nodrošina, ka 
jaunā piesardzīgas fiskālās politikas izstrādes principa apstākļos darbojas VTM un prasība pēc 
ikgadējas konverģences 0,5 % apjomā, kas tiek saglabāta. Šis princips nozīmē, ka izdevumu 
gada pieaugumam nevajadzētu būt lielākam kā piesardzīgam IKP vidēja termiņa pieaugumam 
(ja VTM nav sasniegts, tam noteikti jābūt mazākam nekā IKP pieaugums), ja vien VTM nav 
nozīmīgi pārsniegts vai izdevumu pieauguma pārsvars pār piesardzīgu vidēja termiņa 
pieaugumu nav samērots ar diskrecionārajiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar 
ieņēmumiem. Galvenais mērķis ir nodrošināt, ka neplānotie papildu ieņēmumi netiek tērēti, 
bet gan tiek novirzīti parāda samazināšanai. Jaunais princips nodrošinās kritēriju valstu plānu 
vērtēšanai saistībā ar stabilitātes un konverģences programmu. Turklāt, ja attiecīgās 
dalībvalstis neievēros gan noteikto izdevumu pieauguma līmeni, gan ieņēmumu pasākumus, 
tās saņems Komisijas brīdinājumu, un, ja šāda prakse būs ilgstoša un/vai īpaši nozīmīga, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. pantu pieņems ieteikumu par korektīvas darbības veikšanu. 
Šāds preventīvās daļas kontekstā pieņemts ieteikums saskaņā ar Līguma 136. pantu tiks 
papildināts ar īstenošanas mehānismu tādas iemaksas veidā, par kuru tiks maksāti procenti un 
kuras apjoms būs 0,2 % no IKP (tas tiks veikts pirmo reizi un tikai attiecībā uz euro zonas 
valstīm). Lai piemērotu procentu iemaksu, tiek īstenota “reversās balsošanas” mehānisma 
procedūra: kad ir apstiprināti ieteikumi, iemaksa ir veicama pēc Komisijas priekšlikuma, ja 
vien Padome 10 dienu laikā ar kvalificētu balsu vairākumu nepieņem pretēju lēmumu. 
Padome var samazināt iemaksas apmēru ar vienprātīgu lēmumu vai tikai tad, ja ir saņemts 
Komisijas ierosinājums un pamatots attiecīgās dalībvalsts lūgums. Iemaksu un uzkrātos 
procentus atmaksā, tiklīdz Padome ir pārliecinājusies, ka situācija, kuras dēļ bija veicama šī 
iemaksa, vairs nepastāv.  

SIP korektīvā daļa ir paredzēta, lai izvairītos no tādām bruto kļūdām saistībā ar budžeta 
politiku, kuras var apdraudēt valsts finanšu stabilitāti un potenciāli apdraudēt EMS. Tas 
nozīmē, ka dalībvalstīm ir jāizvairās no pārmērīga budžeta deficīta, kurš tiek vērtēts saskaņā 
ar skaitļos izteiktu deficīta (3 % no IKP) un parāda (60 % no IKP vai pietiekams 
samazinājums šajā virzienā) robežlīmeni. Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra, ar 
kuru tiek ieviests pārmērīga deficīta aizliegums, nodrošina vairākus posmus, kuri ietver 
iespējamu finanšu sankciju noteikšanu euro zonas valstīm. 

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra tiek regulāri piemērota saskaņā ar 
attiecīgajiem noteikumiem, pat neraugoties uz finanšu krīzes ārkārtas apstākļiem, tādējādi 
vairojot cerību, ka krīze tiks organizēti novērsta. Tomēr ir parādījušies daudzi trūkumi. Lai arī 
deficīts un parāda kritērijs principā atrodas vienādā situācijā un pastāvīgi augsts parāda 
līmenis, iespējams, rada nozīmīgākus draudus valsts finanšu stabilitātei nekā periodiski augsts 
deficīta līmenis, tomēr praksē deficīta zemākais līmenis — 3 % no IKP — ir bijis gandrīz 
vienīgais pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras mērķis, parādam līdz šim ieņemot 
mazāk svarīgu lomu. To nosaka jēdziena ‘parāda zemākais līmenis’ sarežģītība salīdzinājumā 
ar jēdzienu ‘deficīts’, ietverot neskaidro jēdzienu ‘pietiekami sarūkošs samazinājuma temps’ 
un lielo ietekmi, kāda uz parāda pieaugumu ir ārpus valdības kontroles esošiem rādītājiem, jo 
īpaši inflācijai. Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra kopumā tiek atbalstīta ar 
ietekmīgu īstenošanas mehānismu, jo finanšu sankcijas var tikt noteiktas un tās ir jānosaka 
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tad, ja dalībvalsts ilgstoši nespēj novērst pārmērīgu deficītu. Tomēr šādas sankcijas tiek 
piemērotas pārāk vēlā procesa posmā, lai tās būtu efektīvs sods par bruto fiskālās politikas 
kļūdām. Tās var būt neefektīvas arī tāpēc, ka attiecīgās valsts finanšu situācija ir tiktāl 
pasliktinājusies, ka draudi par sodanaudas piemērošanu šķiet mazāk iespējami pat tad, kad 
tiem vajadzētu būt reāliem. Visbeidzot nesenā krīze ir parādījusi, ka tad, ja pienākums novērst 
pārmērīgu deficītu sekmē pārliecību par valdības maksātspējas saglabāšanu, deficīta 
novēršanas grafikam un korekcijai, iespējams, jāatspoguļo EMS apsvērumi.  

Lai reaģētu uz šiem trūkumiem, ir izvirzīti šādi galvenie priekšlikumi korektīvās daļas 
reformai. 

Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras parāda kritērijs ir jāievieš, galvenokārt 
pieņemot skaitlisku rādītāju, lai noteiktu, vai parāda attiecība pietiekami samazinās, tuvojoties 
robežvērtībai — 60 % no IKP. Ja parāda un IKP attiecība, kas pārsniedz 60 %, pēdējo triju 
gadu laikā ir samazinājusies ar kārtu viena divdesmitā daļa gadā, šāds samazinājums līdz 
atsauces vērtībai — 60 % no IKP — ir uzskatāms par pietiekamu. Neatbilstība šim 
skaitliskajam rādītājam ne vienmēr nozīmē, ka attiecīgā valsts nonāk pārmērīga deficīta 
situācijā, jo šādam lēmumam jāietver visi svarīgie faktori, jo īpaši saistībā ar parāda attīstības 
novērtēšanu, piemēram, vai ļoti zema nominālā izaugsme kavē parāda samazināšanos, un 
riska faktori, kas sasaistīti ar parāda struktūru, privātā sektora parādsaistībām un netiešajām 
saistībām, kas saistītas ar novecošanos. Ja valsts parāds ir mazāks nekā 60 % no IKP, ir vairāk 
jāapsver attiecīgie faktori gadījumos, kad netiek ievērots parāda kritērijs, vienlaikus lielāku 
uzmanību pievēršot parādam.  

Valstis, kas sākušas tādas sistēmiskas pensiju reformas, kuru termiņš pārsniedz noteikto piecu 
gadu pārejas periodu, varētu gūt labumu no ierosinātās elastīgākās pieejas attiecībā uz to 
attiecīgo faktoru piemērošanu, kuri ir jāievēro pārmērīga deficīta noteikšanas posmos. SIP 
īpašie sistēmisko pensiju reformu noteikumi saistībā ar deficīta kritēriju tiek attiecināti arī uz 
parāda kritēriju, nosakot tādu pašu piecu gadu pārejas periodu, lai parāda kritērija novērtēšanā 
varētu izmantot šādu reformu neto izmaksas. Sākot un atceļot pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vienlīdz liela uzmanība jāvelta iepriekš ieviesto sistēmisko pensiju 
reformu daļējai vai pilnīgai atcelšanai. 

Īstenošanas procesu stiprina, attiecībā uz euro zonas dalībvalstīm ieviešot jaunu finanšu 
sankciju kopumu, kurš tiktu piemērots procesa sākumā saskaņā ar pakāpenisku pieeju. 
Pieņemot lēmumu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras noteikšanu kādai 
dalībvalstij, ir piemērojama prasība veikt bezprocentu iemaksu 0,2 % apmērā no IKP, kura 
tiks pārvērsta sodanaudā, ja netiks ievērots sākotnējais ieteikums novērst deficītu. Summa ir 
vienāda ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras beigu posmam jau noteikto 
sankciju nemainīgo komponentu. Tā ir saistīta arī ar ES budžetu, kam jāveicina paredzētā 
pāreja uz īstenošanas sistēmu, kuras pamatā ir ES budžets, kā tas norādīts iepriekš minētajā 
Komisijas 2010. gada 30. jūnija paziņojumā. Tālākai neizpildei seko sankciju noteikšana 
saskaņā ar jau esošajiem SIP noteikumiem. Lai samazinātu piesardzību īstenošanas procesa 
laikā, jauno ar pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras secīgajiem posmiem saistīto 
sankciju ieviešanai ir paredzēts “reversās balsošanas” mehānisms. Katrā pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras posmā Komisija sagatavos priekšlikumu par attiecīgo 
sankciju, un to uzskatīs par pieņemtu, ja Padome ar kvalificētu balsu vairākumu 10 dienu 
laikā nepieņems pretēju lēmumu. Bezprocentu iemaksas vai sodanaudas apmēru samazināt vai 
atcelt var tikai Padome ar vienprātīgu lēmumu vai pēc īpaša Komisijas priekšlikuma, ievērojot 
īpašus ekonomiskos apstākļus vai attiecīgās dalībvalsts pamatotu lūgumu. 
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Turklāt kritēriji ieteikumu izpildes novērtēšanai katrā posmā, tostarp iespēja atļaut pārmērīga 
deficīta novēršanas termiņu pagarināšanu, tiek skaidroti, akcentējot fiskālos rādītājus, sevišķi 
izdevumus, kam būtu jāatrodas valdības tiešā kontrolē analogi, kā tas ir saskaņā ar preventīvo 
daļu ierosinātajā pieejā. Papildus noteikumiem, kuri ir atkarīgi no konkrētas valsts apstākļiem, 
tiek ieviesta iespēja pagarināt termiņus vispārējas ekonomikas krīzes gadījumā.  

Nav gaidāms, ka EMS budžeta koordinēšanas sistēmas efektīva īstenošana tiks sasniegta tikai 
ar noteikumiem, kas paredzēti ES līmenī. EMS budžeta koordinēšanas sistēmas mērķu 
iekļaušana valstu budžeta sistēmā ir svarīga, jo politika ES tiek veidota decentralizēti un 
pastāv vispārēja nepieciešamība ES noteikumus paredzēt valstu līmenī. Valsts budžeta 
sistēma ir elementu kopums, kas ir pamats valsts fiskālajai pārvaldībai, t. i., konkrētas valsts 
institucionālās politikas videi, kura nosaka fiskālās politikas veidošanu valsts mērogā. Tas 
ietver valsts uzskaites sistēmas, statistiku, prognozēšanas praksi, skaitliskos fiskālos 
noteikumus, budžeta procedūras, kas attiecas uz visiem budžeta procesa posmiem un jo īpaši 
vidēja termiņa budžeta sistēmām, un fiskālās attiecības starp valdības sektoriem. Lai gan ir 
jāievēro dalībvalstu īpašās vajadzības un vēlmes, ir vairāki elementi, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu minimumu attiecībā uz kvalitāti un atbilstību EMS budžeta sistēmai. Uz tiem 
attiecas Direktīva par valstu budžeta sistēmu, par kuru tiek izteikts priekšlikums, lai 
papildinātu SIP reformu. Galvenokārt ir nepieciešams, lai valstu budžeta sistēmas svarīgākie 
elementi, piemēram, uzskaite, statistika un prognozēšanas prakse, darbotos saskaņā ar 
minimālajiem Eiropas standartiem, veicinot fiskālās attīstības pārredzamību un uzraudzību. 
Valstu budžeta sistēmās arī ir jāievieš daudzgadīga fiskālās plānošanas pieeja, lai nodrošinātu 
ES līmenī noteikto vidēja termiņa mērķu sasniegšanu. Turklāt dalībvalstīm ir jāievieš 
skaitliski fiskālie noteikumi, kas ļautu sasniegt deficīta un parāda robežvērtību. Dalībvalstīm 
jānodrošina šo elementu atbilstība visiem valsts pārvaldes sektoriem. Valstu iestādēm ir 
jāgarantē arī budžeta procesa pārredzamība, nodrošinot detalizētu informāciju par esošo 
ārpusbudžeta finansējumu, nodokļu izdevumiem un iespējamām saistībām.  
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2010/0278 (COD) 

Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI  

par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 136. pantu saistībā ar tā 121. panta 
6. punktu,  

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, 

tā kā: 

(1) Dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, ir sevišķa interese un atbildība īstenot tādu 
ekonomikas politiku, kura veicina pienācīgu Ekonomikas un monetārās savienības darbību, un 
izvairīties no tādas politikas, kura varētu apdraudēt šo savienību. 

(2) Lai nodrošinātu Ekonomikas un monetārās savienības pienācīgu darbību, saskaņā ar Līgumu 
euro zonā ir iespējams īstenot īpašus pasākumus, kas pārsniedz noteikumus, kuri attiecināmi uz 
visām dalībvalstīm. 

(3) Lai euro zonā nodrošinātu efektīvāku budžeta uzraudzības īstenošanu, ir nepieciešamas papildu 
sankcijas. Šīm sankcijām jāveicina fiskālās uzraudzības sistēmas uzticamība ES. 

(4) Šajā regulā paredzētie noteikumi nodrošinātu taisnīgus, laicīgus, pakāpeniskus un efektīvus 
mehānismus, lai sasniegtu atbilstību Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajai un 
korektīvajai daļai, jo īpaši 1997. gada 7. jūlija Regulai (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa 
uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu2 un 1997. gada 
7. jūlija Padomes Regulai (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras īstenošanu3. 

(5) Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajā daļā paredzētajām sankcijām, ko var piemērot 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, jāveicina piesardzīgas fiskālās politikas veidošana. 

                                                 
1 OV C […], […], […]. lpp. 
2 OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp. 
3 OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.  
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Šāda politikas veidošana nodrošinātu, ka valdības izdevumu pieaugums nepārsniedz piesardzīgu 
IKP pieaugumu vidējā termiņā, izņemot gadījumus, kad pārsniegums tiek līdzsvarots ar 
valdības ieņēmumu pieaugumu vai piesardzīgs ieņēmumu samazinājums tiek kompensēts ar 
izdevumu samazinājumu. 

(6) Piesardzīgai fiskālās politikas veidošanai ir jānodrošina, ka tiek patiešām sasniegts un saglabāts 
vidēja termiņa budžeta mērķis. Vidēja termiņa mērķa ievērošana saistībā ar budžeta pozīciju 
nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir izveidota drošības rezerve, lai valsts budžeta deficīts 
nepārsniegtu atsauces vērtību — 3 % no IKP —, lai īstenotu strauju virzību uz ilgstpējību un 
vienlaikus atstātu budžeta manevra iespējas, it īpaši ņemot vērā vajadzību pēc valsts 
ieguldījumiem. 

(7) Saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo daļu piesardzīgas fiskālās politikas 
izstrādes stimuls būtu pienākums iemaksāt procentus nesošu depozītu, ko uz laiku nosaka 
dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro un kura nav nodrošinājusi pietiekamu budžeta 
konsolidāciju. Piemēram, tas būtu gadījums, kad pēc Komisijas sākotnējā brīdinājuma 
saņemšanas dalībvalsts, lai arī nepārkāpj pārmērīga deficīta aizliegumu, tomēr turpina rīkoties 
neapdomīgi un potenciāli apdraud Ekonomikas un monetārās savienības raitu darbību, un 
Padome tāpēc izdod ieteikumu saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu. 

(8) Procentus nesošo depozītu kopā ar uzkrātajiem procentiem attiecīgajai dalībvalstij atmaksā pēc 
tam, kad Padome ir atzinusi, ka situācija, kas radīja pienākumu iemaksāt depozītu, ir novērsta. 

(9) Saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvo daļu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro, kā sankciju piemēro pienākumu iemaksāt bezprocentu depozītu, kas ir saistīts ar Padomes 
lēmumu par to, vai pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, un pienākumu maksāt sodanaudu, ja 
netiek ievērots Padomes ieteikums novērst pārmērīgu valsts budžeta deficītu. Šīs sankcijas 
jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai iepriekš šai dalībvalstij bija jāiemaksā procentus nesošs depozīts. 

(10) Šajā regulā paredzētā procentus nesošā depozīta, bezprocentu depozīta un sodanaudas apmērs 
jānosaka tā, lai nodrošinātu, ka Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvās un korektīvās daļas 
sankcijas pakāpeniski pieņemas bardzībā, kā arī lai pietiekami stimulētu dalībvalstis, kuru 
naudas vienība ir euro, ievērot ES fiskālo sistēmu. Sodanaudu, kas ir saistīta ar Līguma 
126. panta 11. punktu un ir noteikta Regulas (EK) Nr. 1467/974 12. pantā, veido nemainīgais 
komponents, kas ir vienāds ar 0,2 % no IKP, un mainīgais komponents. Tādējādi 
pakāpeniskums un vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm tiek nodrošināta, ja šajā regulā 
noteiktais procentus nesošais depozīts, bezprocentu depozīts un sodanauda ir vienāda ar 0,2 % 
no IKP, kas ir ar Līguma 126. panta 11. punktu saistītās sodanaudas nemainīgā komponenta 
apmērs. 

(11) Jāparedz iespēja Padomei samazināt vai atcelt sankcijas, kas pēc Komisijas priekšlikuma 
piemērotas dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, ja ir saņemts attiecīgās dalībvalsts 
pamatots lūgums. Saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvo daļu Komisijai ir arī 
jābūt iespējai ierosināt sankciju samazināt vai atcelt, pamatojoties uz īpašiem ekonomiskajiem 
apstākļiem. 

                                                 
4 OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp.  
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(12) Bezprocentu depozītu atmaksā, kad pārmērīgais deficīts ir novērsts, bet par šo depozītu uzkrātos 
procentus un iekasēto sodanaudu sadala starp dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, kurām 
nav pārmērīga budžeta deficīta un kurām nepiemēro pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūru. 

(13) Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, lai ieviestu šajā regulā noteiktos sankciju mehānismus, 
jāpiešķir Padomei. Šādi lēmumi, kas ir daļa no dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanas, 
ko saskaņā ar Līguma 121. panta 1. punktu veic Padome, ir pašsaprotams turpinājums 
pasākumiem, kurus Padome ir pieņēmusi saskaņā ar Līguma 121. un 126. pantu, 
Regulu (EK) Nr. 1466/97 un Regulu (EK) Nr. 1467/97. 

(14) Šī regula ietver vispārējus noteikumus efektīvai Regulas (EK) Nr. 1466/97 un 
Regulas (EK) Nr. 1467/97 īstenošanai, tāpēc to pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru, kas minēta Līguma 121. panta 6. punktā.  

(15) Ņemot vērā to, ka mērķi izveidot vienotu sankciju mehānismu nevar pietiekami labi sasniegt 
dalībvalstu līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas 
noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 
sasniegšanai, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.  

I nodaļa 
Priekšmets 

1. pants 
Priekšmets un darbības joma 

1. Šī regula nosaka tādu sankciju sistēmu, kuras paredzētas, lai sekmētu Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvās un korektīvās daļas īstenošanu euro zonā.  

2. Šī regula attiecas uz tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro.  

2. pants 
Definīcijas 

Šajā regulā: 

(1) “Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvā daļa” ir daudzpusējā uzraudzības sistēma, kas tiek 
organizēta saskaņā ar 1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97; 

(2) “Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvā daļa” ir procedūra dalībvalstu pārmērīga budžeta 
deficīta kontrolei saskaņā ar Līguma 126. pantu un 1997. gada 7. jūlija 
Regulu (EK) Nr. 1467/97;  
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(3) “ārkārtēji ekonomiskie apstākļi” ir apstākļi, kad valsts budžeta deficīta pārsniegums pār 
atsauces vērtību ir uzskatāms par ārkārtas pārsniegumu saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
a) apakšpunkta otro ievilkumu un kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1467/97. 

II nodaļa  
Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvajā daļā noteiktās sankcijas 

3. pants 
Procentus nesošs depozīts 

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu adresē ieteikumu dalībvalstij, kurā, kā noteikts 
Regulas (EK) Nr. 1466/97 6. panta 3. punktā, aicina dalībvalsti veikt nepieciešamos korektīvos 
pasākumus, jo ir konstatētas ilgstošas vai īpaši nopietnas un nozīmīgas novirzes no piesardzīgas 
fiskālās politikas, Padome pēc Komisijas priekšlikuma dalībvalstij nosaka pienākumu iemaksāt 
procentus nesošu depozītu. Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu to nenoraida 10 dienu laikā, kopš to pieņēmusi Komisija. Padome saskaņā ar Līguma 
293. panta 1. punktu var veikt grozījumus priekšlikumā.  

2. Komisijas noteiktā procentus nesošā depozīta apmērs ir 0,2 % no attiecīgās dalībvalsts iekšzemes 
kopprodukta (IKP) iepriekšējā gadā.  

3. Depozītam piemērotā procentu likme atspoguļo Komisijas kredītrisku un attiecīgo ieguldījuma 
periodu.  

4. Atkāpjoties no 2. punkta, Komisija pēc pamatota lūguma, ko tai iesniegusi attiecīgā dalībvalsts, 
10 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 1. punktā minēto ieteikumu, var ierosināt samazināt 
procentus nesošo depozītu vai to atcelt.  

5. Ja situācija, kas bija par pamatu 1. punktā minētajam ieteikumam, vairs nepastāv, Padomei pēc 
Komisijas priekšlikuma pieņem lēmumu par depozīta un uzkrāto procentu atmaksu attiecīgajai 
dalībvalstij. Padome saskaņā ar Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt Komisijas priekšlikumu.  

III nodaļa 
Stabilitātes un izaugsmes pakta korektīvajā daļā noteiktās sankcijas  

4. pants 
Bezprocentu depozīts 

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu pieņem lēmumu, ka dalībvalstī ir pārmērīgs 
budžeta deficīts, Padome pēc Komisijas priekšlikuma nosaka attiecīgajai dalībvalstij pienākumu 
iemaksāt bezprocentu depozītu. Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu to nenoraida 10 dienu laikā, kopš to pieņēmusi Komisija. Padome saskaņā 
ar Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt priekšlikumu. 

2. Komisijas noteiktā bezprocentu depozīta apmērs ir 0,2 % no attiecīgās dalībvalsts IKP iepriekšējā 
gadā.  
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3. Ja dalībvalsts saskaņā ar 3. pantu ir iemaksājusi Komisijai procentus nesošu depozītu, šo procentus 
nesošo depozītu pārvērš bezprocentu depozītā.  

Ja iepriekš veiktā procentus nesošā depozīta un uzkrāto procentu summa pārsniedz prasītā bezprocentu 
depozīta summu, dalībvalstij atmaksā pārsnieguma summu.  

Ja prasītā bezprocentu depozīta summa pārsniedz iepriekš iemaksātā procentus nesošā depozīta un 
uzkrāto procentu summu, dalībvalsts papildina trūkstošo summu, kad tā iemaksā bezprocentu depozītu. 

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskajiem apstākļiem 
vai pamatotu lūgumu, ko tai iesniegusi attiecīgā dalībvalsts 10 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu, var ierosināt bezprocentu depozītu 
samazināt vai atcelt.  

5. pants 
Sodanauda 

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 8. punktu nolemj, ka dalībvalsts noteiktajā periodā nav 
veikusi efektīvus pasākumus saistībā ar Padomes ieteikumu, tā pēc Komisijas priekšlikuma pieņem 
lēmumu par to, ka dalībvalstij ir jāmaksā sodanauda. Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja 
vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu to nenoraida 10 dienu laikā, kopš to pieņēmusi Komisija. 
Padome saskaņā ar Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt priekšlikumu.  

2. Komisijas ierosinātās sodanaudas apmērs ir 0,2 % no attiecīgās dalībvalsts IKP iepriekšējā gadā.  

3. Ja dalībvalsts saskaņā ar 4. pantu ir iemaksājusi Komisijai ir bezprocentu depozītu, šo bezprocentu 
depozītu pārvērš sodanaudā. 

Ja iepriekš iemaksātā bezprocentu depozīta summa pārsniedz prasītās sodanaudas summu, pārsnieguma 
summu atmaksā dalībvalstij.  

Ja prasītās sodanaudas summa pārsniedz iepriekš iemaksātā bezprocentu depozīta summu vai ja nav 
iemaksāts bezprocentu depozīts, dalībvalsts papildina trūkstošo summu, kad tā samaksā sodanaudu. 

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskajiem apstākļiem 
vai pamatotu lūgumu, ko tai iesniegusi attiecīgā dalībvalsts 10 dienu laikā pēc tam, kad Padome ir 
pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Līguma 126. panta 8. punktu, ierosina samazināt vai atcelt sodanaudu. 

6. pants 
Bezprocentu depozīta atmaksa  

Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 12. punktu pieņem lēmumu atcelt daļu no saviem lēmumiem 
vai visus lēmumus, jebkurš bezprocentu depozīts, ko dalībvalsts iemaksājusi Komisijai, tiek dalībvalstij 
atmaksāts. 
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7. pants 
Procentu un sodanaudu sadale 

Procenti, ko Komisija uzkrājusi par depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 4. punktu, un sodanauda, kas 
iekasēta saskaņā ar 5. pantu, ir Līguma 311. pantā minētie pārējie ieņēmumi, un tos sadala starp tām 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, kurām saskaņā ar Līguma 126. panta 6. punktu nav 
pārmērīga budžeta deficīta un kurām nepiemēro pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […/…]; ieņēmumus starp dalībvalstīm sadala proporcionāli to daļai no visu 
attiecīgo dalībvalstu kopējā nacionālā kopienākuma. 

IV NODAĻA 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

8. pants 
Balsošana Padomē 

Par 3., 4. un 5. pantā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, 
kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neņemot vērā tā Padomes locekļa balsi, kurš pārstāv 
attiecīgo dalībvalsti. 

Iepriekšējā punktā minēto Padomes locekļu kvalificēto balsu vairākumu nosaka saskaņā ar Līguma 
238. panta 3. punkta a) apakšpunktu.  

9. pants 
Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā [xx] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.  

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 
priekšsēdētājs priekšsēdētājs 


