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Grozījums Nr. 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida šo Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida šo Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pt

Pamatojums

Stabilitātes pakta (SP) rezultāti ir skaidri. Nepieciešams:
– atcelt SP un aizstāt to ar patiesu Nodarbinātības un sociālā progresa paktu;
– veicināt ekonomikas un sociālo kohēziju, vairāk izmantojot struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļus;
– izveidot Solidaritātes fondu, kurā ieguldījumus veic euro zonas valstis, kam ir budžeta 
pārpalikums, atbalstot valstis, kurām ir grūtības ražošanā, būtisku sabiedrisku pakalpojumu 
sniegšanā, tādu darbavietu izveidē, kurās ievēro tiesības, un nabadzības izskaušanā;
– prioritāti piešķirt sociālajiem rādītājiem, pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un darba 
samaksai, sociālajai labklājībai un vienlīdzīgām iespējām.
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Grozījums Nr. 19
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida šo Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Lai euro zonā nodrošinātu efektīvāku 
budžeta uzraudzības īstenošanu, ir 
nepieciešams papildu atbalsts. 
Iespējamām sankcijām nevajadzētu kaitēt 
Savienības politiskajai solidaritātei un tās 
dalībvalstu sociālajai kohēzijai. Stimuliem 
būtu jāveicina monetārās savienības 
uzticamība un jāsamazina valsts parāda 
pārmērīgās izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3.a°apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Šīs regulas noteikumi pilnībā atbilst 
LESD horizontālajām klauzulām, proti, 
7., 8., 9., 10. un 11. pantam, kā arī 
26. protokola un 153. panta 5. punkta 
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noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3.a°apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Budžeta uzraudzības sistēmai jebkurā 
gadījumā vajadzētu atbalstīt Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības mērķus un 
vajadzības, jo īpaši ekonomiskās vai 
sociālās lejupslīdes apstākļos, un tā 
jāpapildina ar efektīviem pasākumiem, 
kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi, sociālās 
kohēzijas aizsardzību un jaunu darbavietu 
radīšanu, vienlaikus ievērojot dalībvalstu 
specifiskās prioritātes un vajadzības.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
5.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajā daļā paredzētajam atbalstam 
un stimuliem, ko var piemērot 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, 
jānodrošina atbilstošas un piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošana. Šāda politikas 
veidošana nodrošinātu, ka valdības 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu IKP pieaugumu vidējā termiņā, 
izņemot gadījumus, kad pārsniegums tiek 
līdzsvarots ar valdības ieņēmumu 
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samazinājums tiek kompensēts ar 
izdevumu samazinājumu.

pieaugumu vai piesardzīgs ieņēmumu 
samazinājums tiek kompensēts ar 
izdevumu samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(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 — un valsts parāds — 60 % no 
IKP —, lai īstenotu strauju virzību uz 
ilgstpējību un vienlaikus atstātu budžeta 
manevra iespējas, it īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 25
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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 

(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 
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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.

pietiekamu budžeta konsolidāciju. 
Piemēram, tas būtu gadījums, kad pēc 
Komisijas sākotnējā brīdinājuma 
saņemšanas dalībvalsts, lai arī nepārkāpj 
pārmērīga deficīta vai pārmērīga valsts 
parāda 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.

Or. de

Grozījums Nr. 26
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
9.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(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 vai 
pārmērīgs valsts parāds, un pienākumu 
maksāt sodanaudu, ja netiek ievērots 
Padomes ieteikums novērst pārmērīgu 
valsts budžeta deficītu vai pārmērīgu 
valsts parādu. Šīs sankcijas jāpiemēro 
neatkarīgi no tā, vai iepriekš šai dalībvalstij 
bija jāiemaksā procentus nesošs depozīts.

Or. de

Grozījums Nr. 27
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
11.°apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(11) Jāparedz iespēja Padomei samazināt 
vai atcelt sankcijas, kas piemērotas 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro,
pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 
priekšlikumu vai attiecīgās dalībvalsts 
lūgumu. Saskaņā ar Stabilitātes un 
izaugsmes pakta korektīvo daļu Komisijai 
ir arī jābūt iespējai ierosināt sankciju 
samazināt vai atcelt, pamatojoties uz 
īpašiem ekonomiskajiem un sociālajiem
apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
12.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(12) Bezprocentu depozītu atmaksā, kad 
pārmērīgais deficīts vai pārmērīgais valsts 
parāds ir novērsts, bet par šo depozītu 
uzkrātos procentus un iekasēto sodanaudu 
iemaksā pastāvīgajā krīzes pārvaldības 
mehānismā (Eiropas Monetārajā fondā).
Kamēr nav izveidots Eiropas Monetārais 
fonds, sodanaudas līdzekļus pārskaita 
Eiropas Finanšu stabilitātes iestādei.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12.°apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

(12) Bezprocentu depozītu atmaksā, kad 
pārmērīgais deficīts ir novērsts, bet par šo 
depozītu uzkrātos procentus izlieto, lai 
palīdzētu sasniegt Savienības ilgtermiņa 
ieguldījumu un nodarbinātības mērķus, jo 
īpaši Savienības nabadzīgākajos reģionos.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
II°nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajā daļā noteiktās sankcijas

Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajā daļā noteiktās sankcijas un 
stimuli

Or. en

Grozījums Nr. 31
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
-3.°pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-3. pants (jauns)
Kopējās eiroobligācijas

1. Kopējās eiroobligācijas euro zonā ievieš 
ar mērķi stiprināt Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ievērošanu un veicināt 
konverģenci un ekonomikas politikas 
koordināciju.
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Tās izlaiž vai nu apmaiņā pret esošajām 
valsts obligācijām par tirgus cenu un/vai 
ar diskontu, vai izlaiž valsts obligāciju 
vietā.

Kopējās eiroobligācijas it sevišķi būtu 
jāizmanto apmaiņas piedāvājumā ar 
atbilstošu diskontu saistībā ar valsts 
parāda dzēšanas plāniem un jo īpaši 
saistībā ar Eiropas stabilitātes 
mehānismu.
2. Lai varētu piedalīties eiroobligāciju 
izlaišanā, ir jāievēro atjaunotais 
Stabilitātes un izaugsmes pakts, un par 
līdzdalību lemj Padome pēc Komisijas 
ieteikuma.
3. Kopējās eiroobligācijas katras 
iesaistītās dalībvalsts valsts parādā drīkst 
sasniegt līdz 60 % no IKP. Kopējām 
parādzīmēm ir prioritāte attiecībā pret 
pārējām atsevišķu dalībvalstu 
parādzīmēm.
4. Eiroobligāciju izlaišana ir pakļauta 
stingrai institucionālai un administratīvai 
sistēmai saskaņā ar to aģentūru 
augstākajiem standartiem un labāko 
praksi, kuras pašlaik pārvalda dalībvalstu 
valsts parādu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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 un īpaši nopietnas un 
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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 grozīt priekšlikumu.

nozīmīgas novirzes no piesardzīgas 
fiskālās politikas, Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu dalībvalstij nosaka 
pienākumu iemaksāt procentus nesošu 
depozītu. Ziņojums ir uzskatāms par 
pieņemtu Padomē, ja vien Padome ar 
vienkāršu balsu vairākumu nepieņem 
lēmumu to noraidīt. Padome saskaņā ar 
Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisijas noteiktā procentus nesošā 
depozīta apmērs ir 0,01 % no attiecīgās 
dalībvalsts iekšzemes kopprodukta (IKP) 
iepriekšējā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3.°pants – 4.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

4. Atkāpjoties no 2. punkta, Komisija pēc 
pamatota lūguma, ko tai iesniegusi 
attiecīgā dalībvalsts, 60 dienu laikā pēc 
tam, kad Padome ir pieņēmusi 1. punktā 
minēto ieteikumu, var ierosināt samazināt 
procentus nesošo depozītu vai to atcelt.
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Or. en

Grozījums Nr. 35
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
8.a°pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Fiskālā konverģence

1. Komisija līdz 2011. gada beigām 
izstrādā saskanīgu tiesību aktu 
priekšlikumu kopumu, lai izveidotu 
pilnīgu un atbilstošu kopēju Eiropas 
fiskālo sistēmu, ar ko nodrošinātu 
konverģenci, labu regulējumu un godīgu 
konkurenci.
2. Tiesību aktu priekšlikumu kopumā 
iekļauj:
a) vispārējus noteikumus par kopēju 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi, kā arī uzņēmumu ienākumu 
nodokļa likmju minimuma pakāpenisku 
paaugstināšanu līdz 25 %;
b) vispārējus noteikumus, lai veicinātu 
fiskālo sadarbību ar mērķi sasniegt 
pilnīgu automātisku informācijas 
apmaiņu un stiprināt cīņu ar izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas;
c) euro zonas finanšu darījumu nodokli;
d) vides nodokļu saskaņotu ieviešanu;
e) finansiālās darbības nodokli, kuru 
aprēķina, ņemot vērā iestādes lielumu un 
neapdrošināto īstermiņa naudas līdzekļu 
apjomu tajā;
f) obligātās ziņojumu sniegšanas sistēmas 
ieviešanu, saskaņā ar kuru visām 
dalībvalstīm jāziņo par uzņēmumu 
ienākumiem un attiecīgi samaksāto 
uzņēmumu ienākumu nodokli, kā arī 
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automātiskas informācijas apmaiņas 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 
6. punktu pieņem lēmumu, ka dalībvalstī ir 
pārmērīgs budžeta deficīts vai pārmērīgs 
valsts parāds, 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.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

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

ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja 
vien Padome ar vienkāršu balsu vairākumu 
to nenoraida 30 dienu laikā, kopš to 
pieņēmusi Komisija. Padome saskaņā ar 
Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas noteiktā bezprocentu depozīta 
apmērs ir 0,2 % no attiecīgās dalībvalsts 
IKP iepriekšējā gadā.

2. Komisijas noteiktā bezprocentu depozīta 
apmērs ir 0,01 % no attiecīgās dalībvalsts 
IKP iepriekšējā gadā.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4.°pants – 2.a°punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Bezprocentu depozīts pieaug par īpašu 
procentuāli izteiktu likmi, kas ir atkarīga 
no deficīta vai parāda procedūras ilguma 
un smaguma pakāpes. Komisija sadarbībā 
ar Padomi nosaka precīzo piemērojamo 
procedūru.

Or. de
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Grozījums Nr. 40
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4.°pants – 4.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem vai sociālajiem 
apstākļiem vai pamatotu lūgumu, ko tai 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts 60 dienu
laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 
lēmumu saskaņā ar Līguma 126. panta 
6. punktu, var ierosināt bezprocentu 
depozītu samazināt vai atcelt.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
5.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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. Ievērojot Līguma 153. pantu, 
sodanaudu neiekasē, ja šī sodanauda 
attiecas uz ieteikumu saistībā ar darba 
samaksu un/vai koplīguma slēgšanu 
valsts sektorā. Padome šo lēmumu ir 
pieņēmusi, ja par to saņemts kvalificēts
balsu vairākums. Padome saskaņā ar 
Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu.

Or. en



PE458.548v01-00 16/19 AM\856331LV.doc

LV

Pamatojums

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 
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’

Grozījums Nr. 42
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
5.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 
8. punktu nolemj, ka dalībvalsts noteiktajā 
periodā nav veikusi efektīvus pasākumus 
saistībā ar Padomes ieteikumu vai nav 
sniegusi vispusīgu paskaidrojumu, tā pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var 
pieņemt lēmumu par to, ka dalībvalstij ir 
jāmaksā sodanauda. Ievērojot Līguma 
153. pantu, sodanaudu neiekasē, ja šī 
sodanauda attiecas uz ieteikumu saistībā 
ar darba samaksu un/vai koplīguma 
slēgšanu valsts sektorā. Uzskata, ka 
Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien 
Padome ar vienkāršu balsu vairākumu to
nenoraida 30 dienu laikā, kopš to 
pieņēmusi Komisija. Padome saskaņā ar 
Līguma 293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
5.°pants – 1.a°punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Smagu, atkārtotu un pastāvīgu 
Padomes ieteikuma pārkāpumu rezultātā 
dalībvalsti var brīdināt, ka ir iespējama 
turpmāko struktūrfondu līdzekļu 
atsaukšana. Komisija sadarbībā ar 
Padomi nosaka precīzo piemērojamo 
procedūru, lai atsauktu finanšu līdzekļus.

Or. de

Grozījums Nr. 44
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
7.°pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procentu un sodanaudu sadale Procentu un sodanaudu izlietojums

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti, ko Komisija uzkrājusi par 
depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 
4. punktu, un sodanauda, kas iekasēta 

Procentus, ko Komisija uzkrājusi par 
depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 
4. punktu, un sodanaudu, kas iekasēta 
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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.

saskaņā ar 5. pantu, ieskaita pastāvīgajā 
krīzes pārvaldības mehānismā (Eiropas 
Monetārajā fondā). Kamēr šāds fonds nav 
izveidots, sodanaudas līdzekļi jāpārskaita 
Eiropas Finanšu stabilitātes iestādei.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
7.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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 izlieto, lai 
palīdzētu sasniegt Savienības ilgtermiņa 
ieguldījumu un nodarbinātības mērķus, jo 
īpaši Savienības nabadzīgāko reģionu 
labā.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
9.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula stājas spēkā, kad ir atjaunoti 
normāli ekonomikas apstākļi un ar 
finanšu tirgu efektīvu regulēšanu ir 
nodrošināts, ka vairs nenotiek spekulatīvi 
darījumi ar valstu parādzīmēm.

Or. en


