
AM\856332LV.doc PE856.332v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2010/0277(NLE)

11.2.2011

GROZĪJUMI Nr.
7 - 18

Atzinuma projekts
David Casa
(PE454.660v01-00)

attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai par prasībām dalībvalstu budžeta 
struktūrām

Direktīvas priekšlikums
(COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))



PE856.332v01-00 2/8 AM\856332LV.doc

LV

AM_Com_LegOpinion



AM\856332LV.doc 3/8 PE856.332v01-00

LV

Grozījums Nr. 7
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pt

Pamatojums

Stabilitātes pakta izraisītās sekas ir skaidras. Ir nepieciešami šādi pasākumi:
– atcelt Stabilitātes paktu un aizstāt to ar patiesu Nodarbinātības un sociālā progresa paktu;
– stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, piešķirot struktūrfondiem un Kohēzijas fondam 
vairāk līdzekļu;
– izveidot solidaritātes fondu, kas balstītos uz to eurozonas valstu iemaksām, kurām ir 
budžeta pārpalikums, lai atbalstītu valstis, kurām ir grūtības ar ražošanu, būtiskiem 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, tiesisku darba vietu izveidi un nabadzības izskaušanu;
– piešķirt prioritāti sociālajiem rādītājiem, nodarbinātībai, pienācīgām algām, sociālai 
labklājībai un iespēju vienlīdzībai.

Grozījums Nr. 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Direktīvas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
–
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Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Nepieciešams izmantot ekonomiskās un 
monetārās savienības darbības pirmajā 
desmitgadē gūto pieredzi. Nesenās 
ekonomiskās norises radījušas jaunus 
izaicinājumus fiskālās politikas īstenošanai 
visā Savienībā un īpaši uzsvērušas 
nepieciešamību pēc vienotām prasībām 
attiecībā uz dalībvalstu budžeta struktūras 
veidojošajām normām un procedūrām. 
Īpaši nepieciešams norādīt, kas valstu 
iestādēm jādara, lai ievērotu Līgumiem 
pievienotā 12. protokola noteikumus par 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru un īpaši tā 3. pantu.

(1) Nepieciešams izmantot ekonomiskās un 
monetārās savienības darbības pirmajā 
desmitgadē gūto pieredzi. Nesenās 
ekonomiskās norises radījušas jaunus 
izaicinājumus fiskālās politikas īstenošanai 
visā Savienībā un īpaši uzsvērušas 
nepieciešamību pēc vienotām prasībām 
attiecībā uz dalībvalstu budžeta struktūras 
veidojošajām normām un procedūrām. 
Īpaši nepieciešams norādīt, kas valstu 
iestādēm jādara, lai ievērotu Līgumiem 
pievienotā 12. protokola noteikumus par 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru un īpaši tā 3. pantu, kā arī to 
saistības īstenot Eiropadomes pieņemtās 
stratēģijas un politikas mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Lai izveidotu ciešāku saikni starp 
Stabilitātes un izaugsmes paktu, 
makroekonomikas instrumentiem, 
integrētajām vadlīnijām un valstu 
reformu programmām, uzrādot 
informāciju saskaņotā veidā, 
nepieciešams uzlabot valstu budžetu 
salīdzināmību attiecībā uz dažādu 
kategoriju izdevumiem, izmantojot veidni, 
kas jāsagatavo Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva nosaka sīki izklāstītus 
noteikumus attiecībā uz dalībvalstu 
budžeta struktūru iezīmēm, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras 
efektivitāti.

Šī direktīva nosaka sīki izklāstītus 
noteikumus attiecībā uz dalībvalstu 
budžeta struktūru iezīmēm, kas 
nepieciešamas, lai nodrošinātu valstu 
budžetu salīdzināmību un pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras 
efektivitāti un pienācīgi uzraudzītu 
dalībvalstu ieguldījumu to politikas mērķu 
sasniegšanā, kurus tās pašas ir 
izvirzījušas.

Or. en

Grozījums Nr. 13
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) analīzes pasākumi, lai veicinātu budžeta 
procesa elementu pārredzamību, tostarp arī 
tādu neatkarīgu valsts budžeta 
sagatavošanas iestāžu vai institūciju 
mandātu, kas darbojas budžeta politikas 
jomā;

f) analīzes pasākumi, lai veicinātu budžeta 
uzbūves un procesa elementu 
pārredzamību un salīdzināmību, tostarp arī 
tādu neatkarīgu valsts budžeta 
sagatavošanas iestāžu vai institūciju 
mandātu, kas darbojas budžeta politikas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
David Casa

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jābūt skaitliskām fiskālajām 
normām, kas efektīvi veicina atbilstību to 
attiecīgajiem pienākumiem, kas izriet no 
Līguma budžeta politikas jomā. Šādas 
normas jo īpaši iekļauj:

Dalībvalstīm jābūt skaitliskām fiskālajām 
normām, kas efektīvi veicina atbilstību to 
attiecīgajiem pienākumiem, kuri budžeta 
politikas jomā izriet no LESD, vienlaikus 
nodrošinot manevrēšanas iespējas 
attiecībā uz strukturālām reformām, kas 
sekmē Savienības mērķu sasniegšanu 
izaugsmes un nodarbinātības jomā. Šādas 
normas jo īpaši iekļauj:

Or. en

Grozījums Nr. 15
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
8. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Komisija sagatavo valsts budžetu 
veidni, radot iespēju salīdzināt dažādu 
kategoriju izdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīm jāizveido efektīva vidēja 
termiņa budžeta struktūra, kas paredz 
fiskālo plānošanu vismaz trim gadiem, lai 
nodrošinātu, ka valsts fiskālā plānošana 
atbilst daudzgadu fiskālās plānošanas 
perspektīvai.

1. Pamatojoties uz Komisijas veidni,
dalībvalstīm jāizveido efektīva vidēja 
termiņa budžeta struktūra, kas paredz 
fiskālo plānošanu vismaz trim gadiem, lai 
nodrošinātu, ka valsts fiskālā plānošana 
atbilst daudzgadu fiskālās plānošanas 
perspektīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pervenche Berès

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valdības vidējā termiņa prioritātes 
būtiskāko ieņēmumu un izdevumu posteņu 
dalījumā un vispārējās valdības 
apakšnozaru dalījumā, parādot, kā tiek 
panākta korekcija virzībā uz vidēja termiņa 
budžeta mērķi salīdzinājumā ar prognozēm 
nemainīgas politikas apstākļos.

c) valdības vidējā termiņa prioritātes 
būtiskāko ieņēmumu un izdevumu posteņu 
dalījumā un vispārējās valdības 
apakšnozaru dalījumā, parādot, kā tiek 
panākta korekcija virzībā uz vidēja termiņa 
budžeta mērķi salīdzinājumā ar prognozēm 
nemainīgas politikas apstākļos, un to, kā 
tiek veikta Eiropadomes izvirzīto politikas 
mērķu izpilde.

Or. en



PE856.332v01-00 8/8 AM\856332LV.doc

LV

Grozījums Nr. 18
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā 
dienā pēc tās publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī direktīva stājas spēkā pēc tam, kad ir 
atjaunoti normāli ekonomiskie apstākļi 
un kad, pielietojot efektīvu finanšu tirgu 
regulējumu, tiek nodrošināts, ka vairs 
nenotiek spekulācijas ar valsts 
obligācijām.

Or. en


