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Pakeitimas 7
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo pakto pasekmės aiškios. Reikia įgyvendinti šiuos uždavinius: 
- atšaukti Stabilumo paktą ir jį pakeisti tikru užimtumo ir socialinės pažangos paktu;
- sustiprinti socialinę ir ekonominę sanglaudą skiriant daugiau lėšų struktūriniams fondams ir 
Sanglaudos fondui; 
- sukurti Solidarumo fondą, kurį sudarytų euro zonos valstybių, turinčių biudžeto perteklių, 
įnašai, ir kuris būtų naudojamas siekiant padėti šalims, patiriančioms sunkumų gamybos, 
pagrindinių viešųjų paslaugų, padoraus darbo vietų kūrimo ir skurdo naikinimo srityse;
- teikti pirmenybę socialiniams rodikliams, užimtumui ir padoriam atlyginimui, socialinei 
gerovei ir lygioms galimybėms.

Pakeitimas 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 9
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
–
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Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 10
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Reikia pasiremti pirmojo ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimo dešimtmečio 
patirtimi. Dėl pastarojo meto ekonomikos 
pokyčių kilo naujų sunkumų, susijusių su 
visoje ES vykdoma fiskaline politika, ir jie 
visų pirma išryškino poreikį nustatyti 
vienodus valstybių narių biudžeto sistemas 
sudarančių taisyklių ir procedūrų 
reikalavimus. Ypač svarbu apibrėžti, ką 
turi daryti nacionalinės valdžios 
institucijos, kad būtų laikomasi Sutarčių 
Protokolo Nr. 12 dėl perviršinio deficito 
procedūros, visų pirma jo 3 straipsnio, 
nuostatų.

(1) Reikia pasiremti pirmojo ekonominės ir 
pinigų sąjungos veikimo dešimtmečio 
patirtimi. Dėl pastarojo meto ekonomikos 
pokyčių kilo naujų sunkumų, susijusių su 
visoje ES vykdoma fiskaline politika, ir jie 
visų pirma išryškino poreikį nustatyti 
vienodus valstybių narių biudžeto sistemas 
sudarančių taisyklių ir procedūrų 
reikalavimus. Ypač svarbu apibrėžti, ką 
turi daryti nacionalinės valdžios 
institucijos, kad būtų laikomasi Sutarčių 
Protokolo Nr. 12 dėl perviršinio deficito 
procedūros, visų pirma jo 3 straipsnio, 
nuostatų, ir kad būtų laikomasi 
įsipareigojimų įgyvendinant strategijas ir 
politikos tikslus, kuriuos priėmė Europos 
Vadovų Taryba.

Or. en

Pakeitimas 11
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15 a) Reikia užtikrinti tvirtesnę sąsają 
tarp Stabilumo ir augimo pakto, 
makroekonominių priemonių, jungtinių 
gairių ir nacionalinių reformų programų 
nuosekliai pristatant šias programas. Tai 
turi būti daroma naudojantis Komisijos 
parengtu modeliu siekiant užtikrinti 
didesnį nacionalinių biudžetų 
palyginamumą pagal įvairių kategorijų 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 12
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos išsamios 
taisyklės, susijusios su valstybių narių 
biudžeto sistemų ypatumais, kurie yra 
būtini perviršinio deficito procedūros 
veiksmingumui užtikrinti.

Šia direktyva nustatomos išsamios 
taisyklės, susijusios su valstybių narių 
biudžeto sistemų ypatumais, kurie yra 
būtini nacionalinių biudžetų 
palyginamumui ir perviršinio deficito 
procedūros veiksmingumui užtikrinti, taip 
pat tinkamai kontroliuoti valstybių narių 
įnašus siekiant politikos tikslų, kuriuos 
jos pačios nustatė.

Or. en

Pakeitimas 13
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalies f punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) analizių susitarimai siekiant didesnio 
biudžeto proceso elementų skaidrumo, 
įskaitant, inter alia, nepriklausomų 
nacionalinių biudžeto tarnybų arba 
institucijų, veikiančių biudžeto politikos 
srityje, įgaliojimus;

f) analizių susitarimai siekiant didesnio 
biudžeto sudarymo ir vykdymo proceso 
elementų skaidrumo ir palyginamumo, 
įskaitant, inter alia, nepriklausomų 
nacionalinių biudžeto tarnybų arba 
institucijų, veikiančių biudžeto politikos 
srityje, įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 14
David Casa

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato skaitines fiskalines 
taisykles, kuriomis veiksmingai skatinama 
laikytis Sutartyje įtvirtintų atitinkamų 
įsipareigojimų biudžeto politikos srityje.
Tokiomis taisyklėmis, be kitų dalykų, visų 
pirma numatomas:

Valstybės narės nustato skaitines fiskalines 
taisykles, kuriomis veiksmingai skatinama 
laikytis SESV įtvirtintų atitinkamų 
įsipareigojimų biudžeto politikos srityje, 
palikdamos veiksmų laisvę vykdyti 
struktūrines reformas, kurios padėtų 
pasiekti Sąjungos ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslus. Tokiomis 
taisyklėmis, be kitų dalykų, visų pirma 
numatomas:

Or. en

Pakeitimas 15
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija parengia nacionalinių 
biudžetų pristatymo modelį, kuriuo 
remiantis būtų galima palyginti įvairių 
kategorijų išlaidas.
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Or. en

Pakeitimas 16
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos užtikrinti, kad nacionalinis 
fiskalinis planavimas atitiktų daugiamečio 
fiskalinio planavimo perspektyvą, 
valstybės narės sukuria veiksmingas 
vidutinės trukmės biudžeto sistemas, 
kuriomis būtų numatytas bent trejų metų 
fiskalinio planavimo laikotarpis.

1. Siekdamos užtikrinti, kad nacionalinis 
fiskalinis planavimas atitiktų daugiamečio 
fiskalinio planavimo perspektyvą, 
valstybės narės, remdamosi Komisijos 
modeliu, sukuria veiksmingas vidutinės 
trukmės biudžeto sistemas, kuriomis būtų 
numatytas bent trejų metų fiskalinio 
planavimo laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 17
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pareiškimo apie vyriausybės vidutinės 
trukmės prioritetus, išskaidytus pagal 
pagrindinius pajamų ir išlaidų straipsnius ir 
pagal valdžios sektoriaus subsektorius, 
parodant, kaip užtikrinamas koregavimas 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
palyginti su politikos nesikeitimo prielaida 
grindžiamomis projekcijomis.

c) pareiškimo apie vyriausybės vidutinės 
trukmės prioritetus, išskaidytus pagal 
pagrindinius pajamų ir išlaidų straipsnius ir 
pagal valdžios sektoriaus subsektorius, 
parodant, kaip užtikrinamas koregavimas 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
palyginti su politikos nesikeitimo prielaida 
grindžiamomis projekcijomis, ir kokia 
pažanga daroma siekiant Europos 
Vadovų Tarybos nustatytų politikos tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 18
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po 
jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva įsigalioja atkūrus normalias 
ekonomines sąlygas ir veiksmingu 
finansinių rinkų reglamentu užtikrinus, 
kad jau nebespekuliuojama valstybių 
obligacijomis.

Or. en


