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Pakeitimas 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 18
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo pakto pasekmės aiškios. taigi būtina:
- atšaukti Stabilumo paktą ir pakeisti jį tikru Užimtumo ir socialinės pažangos paktu;
- skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą naudojant daugiau struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondą;
- įsteigti Solidarumo fondą, į kurį mokėtų euro zonos šalys su biudžeto pertekliumi, siekiant 
paremti sunkioje padėtyje atsidūrusias šalis gamybos, pagrindinių viešųjų paslaugų, darbo 
vietų kūrimo ir skursto naikinimo srityse;
- teikti pirmenybę socialiniams rodikliams, padoriam darbui ir darbo užmokesčiui, socialinei 
gerovei ir lygioms galimybėms.
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Pakeitimas 19
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 20
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kad būtų galima veiksmingiau 
užtikrinti biudžeto priežiūros vykdymą 
euro zonoje, būtina nustatyti papildomas 
sankcijas. Taikant tas sankcijas turėtų 
padidėti Sąjungos fiskalinės priežiūros 
sistemos patikimumas.

(3) Kad būtų galima veiksmingiau 
užtikrinti biudžeto priežiūros vykdymą 
euro zonoje, būtina teikti papildomą 
paramą. Galimos sankcijos neturėtų 
kenkti politiniam Sąjungos solidarumui ir 
socialinei sanglaudai jos valstybėse 
narėse. Paskatos turėtų sustiprinti pinigų 
sąjungos patikimumą ir sumažinti 
pernelyg dideles valstybės garantuotos 
skolos išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 21
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Šio Reglamento nuostatos atitinka 
horizontalias SESV išlygas, t. y. jos 7, 8, 
9, 10 ir 11 straipsnius ir 26 protokolo 153 
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straipsnio 5 dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 22
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Bet kuriuo atveju biudžeto priežiūros 
sistema turėtų padėti siekti Sąjungos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
tikslų ir tenkinti susijusius poreikius, ypač 
ekonominio ar socialinio nuosmukio 
sąlygomis, turėtų būti derinama su 
veiksmingomis pastangomis skatinti tvarų 
augimą, socialinės sanglaudos apsaugą ir 
darbo vietų kūrimą, atsižvelgiant į 
konkrečių valstybių narių prioritetus ir 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 23
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, taikomos sankcijos turėtų 
suteikti paskatų įgyvendinti atsargią 
fiskalinę politiką. Tokia politika turėtų būti 
užtikrinama, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklis paprastai neviršytų 
nuosaikaus vidutinės trukmės bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimo rodiklio, 
nebent toks perviršis atitiktų didesnes 

(5) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, taikomos paskatos ir 
parama turėtų užtikrinti tinkamą ir
atsargią fiskalinę politiką. Tokia politika 
turėtų būti užtikrinama, kad valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklis paprastai 
neviršytų nuosaikaus vidutinės trukmės 
bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo 
rodiklio, nebent toks perviršis atitiktų 
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valdžios sektoriaus pajamas arba 
diskrecinis pajamų mažinimas būtų 
kompensuojamas mažinant išlaidas.

didesnes valdžios sektoriaus pajamas arba 
diskrecinis pajamų mažinimas būtų 
kompensuojamas mažinant išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 24
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Įgyvendinant atsargią fiskalinę politiką 
turėtų būti veiksmingai pasiektas vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas ir jo turėtų būti 
laikomasi. Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP valdžios sektoriaus deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu, taip pat sparčią 
pažangą siekiant tvarumo ir tuo pat metu 
galimybę imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų 
poreikius.

(6) Įgyvendinant atsargią fiskalinę politiką 
turėtų būti veiksmingai pasiektas vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas ir jo turėtų būti 
laikomasi. Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP valdžios sektoriaus deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir 60 % BVP 
valdžios sektoriaus skolos atžvilgiu, taip 
pat sparčią pažangą siekiant tvarumo ir tuo 
pat metu galimybę imtis biudžetinių 
priemonių, visų pirma atsižvelgiant į 
valstybės investicijų poreikius.

Or. de

Pakeitimas 25
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį paskata įgyvendinti 
atsargią fiskalinę politiką turėtų būti 
laikinai taikomas įpareigojimas valstybei 
narei, kurios valiuta yra euro ir kurios 
pažanga konsoliduojant biudžetą yra 

(7) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį paskata įgyvendinti 
atsargią fiskalinę politiką turėtų būti 
laikinai taikomas įpareigojimas valstybei 
narei, kurios valiuta yra euro ir kurios 
pažanga konsoliduojant biudžetą yra 
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nepakankama, įnešti palūkaninį indėlį. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas tuo 
atveju, kai po pradinio Komisijos įspėjimo 
valstybės narės veiksmai, nors ir nelaikomi 
perviršinio deficito draudimo pažeidimu, ir 
toliau yra neatsargūs ir potencialiai žalingi 
sklandžiam ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimui, todėl Taryba pateikia 
rekomendaciją pagal Sutarties 121 
straipsnio 4 dalį.

nepakankama, įnešti palūkaninį indėlį. Šis 
įpareigojimas turėtų būti taikomas tuo 
atveju, kai po pradinio Komisijos įspėjimo 
valstybės narės veiksmai, nors ir nelaikomi 
perviršinio deficito arba perviršinės 
valdžios sektoriaus skolos draudimo 
pažeidimu, ir toliau yra neatsargūs ir 
potencialiai žalingi sklandžiam 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui, 
todėl Taryba pateikia rekomendaciją pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį.

Or. de

Pakeitimas 26
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
korekcinę dalį sankcijos valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, turėtų būti 
įpareigojimas įnešti nepalūkaninį indėlį, 
susijęs su Tarybos sprendimu, kuriuo 
nustatoma, kad yra susidaręs perviršinis
deficitas, ir įpareigojimas sumokėti baudą 
tuo atveju, jei nesilaikoma Tarybos 
rekomendacijos ištaisyti perviršinio 
valdžios sektoriaus deficito padėtį. Šios 
sankcijos turėtų būti skiriamos 
nepriklausomai nuo to, ar atitinkamai 
valstybei narei anksčiau buvo nustatytas 
įpareigojimas įnešti palūkaninį indėlį.

(9) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
korekcinę dalį sankcijos valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, turėtų būti 
įpareigojimas įnešti nepalūkaninį indėlį, 
susijęs su Tarybos sprendimu, kuriuo 
nustatoma, kad yra susidaręs perviršinis 
deficitas arba perviršinė valdžios 
sektoriaus skola, ir įpareigojimas sumokėti 
baudą tuo atveju, jei nesilaikoma Tarybos 
rekomendacijos ištaisyti perviršinio 
valdžios sektoriaus deficito arba 
perviršinės valdžios sektoriaus skolos
padėtį. Šios sankcijos turėtų būti skiriamos 
nepriklausomai nuo to, ar atitinkamai 
valstybei narei anksčiau buvo nustatytas 
įpareigojimas įnešti palūkaninį indėlį.

Or. de
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Pakeitimas 27
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reikėtų numatyti galimybę Tarybai 
sumažinti arba panaikinti valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, paskirtas 
sankcijas, remiantis Komisijos pasiūlymu, 
pateiktu gavus pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą. Taikant 
Stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį, 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
siūlyti sumažinti sankcijos dydį arba ją 
panaikinti, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines aplinkybes.

(11) Reikėtų numatyti galimybę Tarybai 
sumažinti arba panaikinti valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, paskirtas 
sankcijas, remiantis Europos Parlamento
pasiūlymu, pateiktu pagal atitinkamos 
valstybės narės prašymą. Taikant 
Stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį, 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
siūlyti sumažinti sankcijos dydį arba ją 
panaikinti, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines ir socialines aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 28
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Panaikinus perviršinį deficitą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos ir 
surinktos baudos turėtų būti paskirstytos 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas ir kurioms netaikoma perviršinio 
disbalanso procedūra.

(12) Panaikinus perviršinį deficitą arba 
perviršinę valdžios sektoriaus skolą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos ir 
surinktos baudos turėtų būti skirtos 
nuolatiniam krizių valdymo mechanizmui 
(Europos valiutos fondui). Iki Europos 
valiutos fondo steigimo surinktos baudos 
įmokamos į Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonę.

Or. de
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Pakeitimas 29
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Panaikinus perviršinį deficitą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos ir 
surinktos baudos turėtų būti paskirstytos 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas ir kurioms netaikoma perviršinio 
disbalanso procedūra.

(12) Panaikinus perviršinį deficitą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos 
turėtų būti naudojamos Sąjungos 
ilgalaikių investicijų ir darbo vietų kūrimo 
tikslams remti, ypač skurdžiausiuose 
Sąjungos regionuose.

Or. en

Pakeitimas 30
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sankcijos pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį

Sankcijos ir paskatos pagal Stabilumo ir 
augimo pakto prevencinę dalį

Or. en

Pakeitimas 31
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
-3 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-3 straipsnis (naujas)
Bendros euroobligacijos

1. Bendrų euroobligacijų euro zonoje 
emisija vykdoma siekiant stiprinti 
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Stabilumo ir augimo pakto laikymąsi, 
konvergenciją ir ekonominės politikos 
koordinavimą.
Euroobligacijų emisija vykdoma mainais į 
esamas nacionalines obligacijas rinkos 
kaina ir /arba su nuolaida arba vietoj 
nacionalinių obligacijų emisijos.
Šios bendros obligacijos bus ypač 
siūlomos mainams su atitinkama 
nuolaida pagal valstybės garantuotos 
skolos problemų sprendimo planus, ir 
ypač pagal Europos stabilumo 
mechanizmą.
2. Dalyvavimo bendrų euroobligacijų 
emisijoje sąlyga yra peržiūrėto Stabilumo 
ir augimo pakto laikymasis, sprendimą dėl 
dalyvavimo priima Taryba, remdamasi 
Komisijos rekomendacija.
3. Bendros euroobligacijos gali sudaryti 
iki 60 proc. BVP nuo kiekvienos 
dalyvaujančios valstybės narės valstybės 
skolos. Bendra skola yra pirmaeilė skola 
kitų individualių valstybių narių skolų 
atžvilgiu.
4. Euroobligacijų emisija vykdoma 
pasitelkiant solidžią institucinę ir 
administracinę struktūrą pagal 
aukščiausius standartus ir geriausią 
agentūrų, kurios šiuo metu valdo 
valstybių narių valstybės garantuotą 
skolą, praktiką.

Or. en

Pakeitimas 32
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 121 straipsnio 
4 dalį pateikia valstybei narei 

1. Jei Taryba pagal SESV 121 straipsnio 4 
dalį pateikia valstybei narei rekomendaciją 
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rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių tuo atveju, kai nukrypimai nuo 
atsargios fiskalinės politikos išlieka arba 
yra ypač dideli ir reikšmingi, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 
3 dalyje, remdamasi Komisijos pasiūlymu 
Taryba reikalauja įnešti palūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

imtis būtinų koregavimo priemonių tuo 
atveju, kai nukrypimai nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka ir yra ypač 
dideli ir reikšmingi, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 
3 dalyje, remdamasi Komisijos pasiūlymu 
ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, Taryba reikalauja įnešti 
palūkaninį indėlį. Laikoma, kad Taryba 
sprendimą priėmė, jei ji paprasta balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 33
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos siūlomas palūkaninis indėlis 
sudaro 0,2 % atitinkamos valstybės narės 
pernai metų bendrojo vidaus produkto 
(BVP).

2. Komisijos siūlomas palūkaninis indėlis 
sudaro 0,01 % atitinkamos valstybės narės 
pernai metų bendrojo vidaus produkto 
(BVP).

Or. en

Pakeitimas 34
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija, 
atsižvelgdama į pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą, Komisijai 
pateiktą per dešimt dienų nuo 1 dalyje 
nurodytos Tarybos rekomendacijos 

4. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija, 
atsižvelgdama į pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą, Komisijai 
pateiktą per 60 dienų nuo 1 dalyje 
nurodytos Tarybos rekomendacijos 
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priėmimo, gali siūlyti sumažinti 
palūkaninio indėlio sumą arba jį panaikinti.

priėmimo, gali siūlyti sumažinti 
palūkaninio indėlio sumą arba jį panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 35
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
Mokesčių konvergencija

1. Komisija iki 2011 m. pabaigos parengia 
nuoseklų teisėkūros pasiūlymų paketą 
siekiant sukurti visavertę bendrą Europos 
mokesčių sistemą, norint užtikrinti 
konvergenciją, gerą reguliavimo ir 
sąžiningą konkurenciją.
2. Pakete bus pateikiami:
a) bendros nuostatos dėl bendros 
konsoliduotos įmonių pelno mokesčių 
bazės ir minimalių pelno mokesčių tarifų, 
kurie bus palaipsniui mažinami iki 25%;
b) bendros nuostatos dėl 
bendradarbiavimo mokesčių srityje 
stiprinimo siekiant visapusiško 
automatiško keitimosi informacija ir 
kovos su mokesčių vengimu stiprinimo;
c) Euro zonos finansinių sandorių 
mokestis;
d) suderintas aplinkos mokesčių įvedimas;
e) finansinės veiklos mokestis 
atsižvelgiant į įstaigos dydį ir į 
neapdraustų trumpalaikių finansinių 
paketų lygį.
f) privalomos informavimo sistemos 
steigimas, pagal kurią kiekviena šalis 
teikia įmonių pajamų ir nuo šių pajamų 
sumokėtų mokesčių ataskaitą, taip pat 
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automatiškas keitimasis informacija.

Or. en

Pakeitimas 36
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje 
yra susidaręs perviršinis deficitas, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba 
reikalauja įnešti nepalūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje 
yra susidaręs perviršinis deficitas arba 
perviršinė valdžios sektoriaus skola, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba 
reikalauja įnešti nepalūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pakeitimas 37
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje 
yra susidaręs perviršinis deficitas, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba 
reikalauja įnešti nepalūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje 
yra susidaręs perviršinis deficitas, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 
Taryba reikalauja įnešti nepalūkaninį 
indėlį. Laikoma, kad Taryba sprendimą 
priėmė, jei ji per trisdešimt dienų nuo 
Komisijos pasiūlymo priėmimo paprasta
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gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

balsų dauguma nenusprendžia jo atmesti. 
Taryba gali iš dalies pakeisti pasiūlymą 
pagal Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 38
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos siūlomas nepalūkaninis 
indėlis sudaro 0,2 % atitinkamos valstybės 
narės pernai metų BVP.

2. Komisijos siūlomas nepalūkaninis 
indėlis sudaro 0,01 % atitinkamos 
valstybės narės pernai metų BVP.

Or. en

Pakeitimas 39
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a Nepalūkaninis indėlis didinamas tam 
tikru procentų skaičiumi priklausomai 
nuo deficito arba skolos procedūros 
trukmės ir rimtumo. Komisija 
bendradarbiaudama su Taryba patikslina 
taikytiną tvarką.

Or. de

Pakeitimas 40
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines aplinkybes arba pagrįstą 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
Komisijai pateiktą per dešimt dienų nuo 
Tarybos sprendimo pagal Sutarties 126 
straipsnio 6 dalį priėmimo, gali siūlyti 
sumažinti nepalūkaninio indėlio sumą arba 
jį panaikinti.

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines arba socialines aplinkybes 
arba pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisijai pateiktą per 
šešiasdešimt dienų nuo Tarybos sprendimo 
pagal Sutarties 126 straipsnio 6 dalį 
priėmimo, gali siūlyti sumažinti 
nepalūkaninio indėlio sumą arba jį 
panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu Taryba nusprendžia, kad 
valstybė narė turi sumokėti baudą. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. 
Taryba gali iš dalies pakeisti pasiūlymą 
pagal Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu Taryba nusprendžia, kad 
valstybė narė turi sumokėti baudą. 
Laikantis Sutarties 153 straipsnio, bauda 
neskiriama, jei ji susijusi su 
rekomendacija dėl atlyginimų ir arba 
kolektyvinėmis derybomis viešajame 
sektoriuje. Sprendimą patvirtina Taryba 
kvalifikuota balsų dauguma. Taryba gali iš 
dalies pakeisti pasiūlymą pagal Sutarties 
293 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
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minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Pakeitimas 42
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu Taryba nusprendžia, kad 
valstybė narė turi sumokėti baudą. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, nei pateikė išsamų 
paaiškinimą, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, Taryba gali nuspręsti, kad 
valstybė narė turi sumokėti baudą. 
Laikantis Sutarties 153 straipsnio, bauda 
neskiriama, jei ji susijusi su 
rekomendacija dėl atlyginimų ir arba 
kolektyvinėmis derybomis viešajame 
sektoriuje. Laikoma, kad Taryba 
sprendimą priėmė, jei ji per trisdešimt
dienų nuo Komisijos pasiūlymo priėmimo 
paprasta balsų dauguma nenusprendžia jo 
atmesti. Taryba gali iš dalies pakeisti 
pasiūlymą pagal Sutarties 293 straipsnio 1 
dalį.

Or. en
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Pakeitimas 43
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rimti, pakartotini arba nuolat 
besikartojantys Tarybos rekomendacijos 
pažeidimai gali turėti kaip pasekmę 
įspėjimą dėl struktūrinių fondų lėšų 
grąžinimo. Komisija bendradarbiaudama 
su Taryba nustato procedūrą, pagal kurią 
grąžinamos lėšos.

Or. de

Pakeitimas 44
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Palūkanų ir baudų paskirstymas Palūkanų ir baudų panaudojimas

Or. en

Pakeitimas 45
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos sudaro kitas 
įplaukas, nurodytas Sutarties 311 
straipsnyje, ir yra paskirstomos 

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos skiriamos 
nuolatiniam krizių valdymo mechanizmui 
(Europos valiutos fondui). Iki Europos 
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valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas pagal Sutarties 126 straipsnio 6 
dalį ir kurioms netaikoma Reglamente 
(ES) Nr. [.../...] apibrėžta perviršinio 
disbalanso procedūra, proporcingai jų 
daliai skaičiuojant visas tinkamų 
valstybių narių bendrąsias nacionalines 
pajamas.

valiutos fondo steigimo surinktos baudos 
įmokamos į Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonę.

Or. de

Pakeitimas 46
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos sudaro kitas 
įplaukas, nurodytas Sutarties 311 
straipsnyje, ir yra paskirstomos valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, kuriose 
nėra susidaręs perviršinis deficitas pagal 
Sutarties 126 straipsnio 6 dalį ir kurioms 
netaikoma Reglamente (ES) Nr. [.../...] 
apibrėžta perviršinio disbalanso 
procedūra, proporcingai jų daliai 
skaičiuojant visas tinkamų valstybių narių 
bendrąsias nacionalines pajamas.

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos sudaro kitas 
įplaukas, nurodytas SESV 311 straipsnyje, 
ir naudojamos ES ilgalaikių investicijų ir 
darbo vietų kūrimo tikslams remti, ypač 
skurdžiausiuose Sąjungos regionuose.

Or. en

Pakeitimas 47
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja [xx] dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja atkūrus 
normalias ekonomines sąlygas, kai 
veiksmingas finansų rinkų reguliavimas 
užtikrins, kad nebespekuliuojama 
valstybės skolos obligacijomis.

Or. en


