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Pakeitimas 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 21
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo ir augimo pakto (SAP) padariniai aiškūs. Reikalaujame:
- atšaukti SAP ir pakeisti jį tikru Darbo ir socialinės pažangos paktu;
- didinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, įsteigiant daugiau struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondą;
- įsteigti Solidarumo fondą, kurį sudarytų biudžeto perteklių turinčių euro zonos šalių įnašai 
ir kuris būtų naudojamas padėti sunkumus patiriančioms šalims, kad šios galėtų vystyti
gamybą, viešąsias paslaugas, kurti teisėmis grindžiamas darbo vietas ir panaikinti skurdą;
- teikti pirmenybę socialiniams rodikliams, darbo vietų kūrimui ir tinkamam darbo 
užmokesčiui, socialinei gerovei ir lygioms galimybėms.

Pakeitimas 22
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
–
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Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kai remiantis deficito kriterijumi 
priimamas sprendimas, ar yra susidaręs 
perviršinis deficitas, ir visais to sprendimo 
priėmimo etapais reikia remtis visais 
svarbiais veiksniais, nurodytais Komisijos 
pranešime pagal Sutarties 126 straipsnio 
3 dalį, jeigu valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
neviršija pamatinės vertės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

8 konstatuojamoji dalis prieštarauja 7 konstatuojamajai daliai ir Sutarties 126 straipsniui 
(„reikia atsižvelgti į visus kitus svarbius veiksnius“).

Pakeitimas 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vertinant veiksmingas priemones bus (11) Vertinant veiksmingas priemones bus 
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naudinga, jei bus atsižvelgiama į tai, kaip
laikomasi valdžios sektoriaus išlaidų tikslų 
ir kaip įgyvendinamos planuotos
konkrečios su pajamomis susijusios
priemonės.

naudinga, jei bus atsižvelgiama į tai, kaip
laikomasi valdžios sektoriaus išlaidų ir 
mokestinių pajamų tikslų ir kaip 
įgyvendinamos planuotos
konkrečios priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti, kad daugiausia dėmesio konsoliduojant viešuosius finansus būtų skiriama išlaidų 
kontrolei ir pajamų gavimui, kad nebūtų neišnaudojama galimybė siekti patikimų viešųjų 
finansų.

Pakeitimas 25
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vertinant veiksmingas priemones bus 
naudinga, jei bus atsižvelgiama į tai, kaip 
laikomasi valdžios sektoriaus išlaidų tikslų 
ir kaip įgyvendinamos planuotos 
konkrečios su pajamomis susijusios 
priemonės.

(11) Vertinant veiksmingas priemones bus 
naudinga, jei bus atsižvelgiama į tai, kaip 
laikomasi valdžios sektoriaus išlaidų ir 
mokestinių pajamų tikslų ir kaip 
įgyvendinamos kitos planuotos konkrečios 
su pajamomis susijusios priemonės.

Or. en

Pakeitimas 26
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Šio reglamento nuostatos visiškai 
atitinka SESV horizontaliąsias sąlygas, 
būtent jos 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnius ir 
Protokolo Nr. 26 ir 153 straipsnio 5 dalies 
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nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 27
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nurodytą vertę viršijantis valdžios 
sektoriaus deficitas yra laikomas išimtiniu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 2 dalies a 
punkto antrąją įtrauką tais atvejais, kai jis 
susidaro dėl neįprasto įvykio, kurio 
atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti 
ir kuris daro didelį poveikį šalies valdžios 
sektoriaus finansinei būklei, arba kai jis 
atsiranda dėl didelio ekonomikos 
nuosmukio.

1. Nurodytą vertę viršijantis valdžios 
sektoriaus deficitas yra laikomas išimtiniu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 2 dalies a 
punkto antrąją įtrauką tais atvejais, kai jis 
susidaro dėl įvykio, kurio atitinkama 
valstybė narė negali kontroliuoti ir kuris 
daro didelį poveikį šalies valdžios 
sektoriaus finansinei būklei, arba kai jis 
atsiranda dėl ekonomikos nuosmukio.

Or. de

Pakeitimas 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, ir jeigu 
pastaruosius trejus metus ekonominė 
veikla viršija savo galimybes, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
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palyginti su pamatine verte, mažėjo 
maždaug viena dvidešimtąja per metus. 
Trejus metus nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] taikant šį 
rodiklį reikia atsižvelgti į jo retrospektyvų 
pobūdį.

artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 
palyginti su pamatine verte, mažėjo 
maždaug viena dvidešimtąja per metus. 
Trejus metus nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] taikant šį 
rodiklį reikia atsižvelgti į jo retrospektyvų 
pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius taisyklę dėl valdžios sektoriaus skolos santykio mažinimo pablogės prociklinis 
Stabilumo pakto pobūdis. Esant ekonomikos nuosmukiui, padidėjus deficitui ir nukritus 
nominaliajai BVP vertei, labai sunku kontroliuoti skolą, kaip BVP procentinę dalį, nes 
jaučiamas skaitiklio ir vardiklio poveikis. Tokios „skolos mažinimo“ taisyklės primetimas 
pablogins ir pagilins ekonomikos nuosmukį, o dėl to bus dar sunkiau siekti su viešaisiais 
finansais susijusių tikslų.

Pakeitimas 29
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 
palyginti su pamatine verte, mažėjo 
maždaug viena dvidešimtąja per metus. 
Trejus metus nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] taikant šį 
rodiklį reikia atsižvelgti į jo retrospektyvų 
pobūdį.

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 
palyginti su pamatine verte, mažėjo 
vidutiniškai viena dvidešimtąja per metus, 
šis kriterijus taikomas atsižvelgiant į per 
trejus metus atliktą vertinimą. Trejus 
metus nuo [šio reglamento įsigaliojimo 
dienos – įrašyti] taikant šį rodiklį reikia 
atsižvelgti į jo retrospektyvų pobūdį.

Or. en
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Pakeitimas 30
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 
palyginti su pamatine verte, mažėjo 
maždaug viena dvidešimtąja per metus. 
Trejus metus nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] taikant šį 
rodiklį reikia atsižvelgti į jo retrospektyvų 
pobūdį.

1a. Kai jis viršija pamatinę vertę, pagal 
Sutarties 126 straipsnio 2 dalies b punktą 
laikoma, kad valdžios sektoriaus skolos 
santykis su bendruoju vidaus produktu 
pakankamai mažėja ir tinkamu tempu 
artėja prie pamatinės vertės, jei per 
pastaruosius trejus metus skirtumas, 
palyginti su pamatine verte, mažėjo 
maždaug viena dvidešimtąja per metus, su 
sąlyga, kad bendrasis vidaus produktas 
(BVP) dvejus metus iki nurodytų metų 
didėjo savo galimu tempu. Nesant šios 
sąlygos , skolos rodiklis BVP bus 
traktuojamas kaip laikinas pakankamo 
skolos santykio perviršio mažėjimas, su 
sąlyga, kad susijusi valstybė narė laikytųsi 
tvarios fiskalinės politikos – nustatydama 
taisyklę, kuri apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1466/97. Skolos mažinimo santykis 
bus peržiūrimas kas trejus metus. Trejus 
metus nuo [šio reglamento įsigaliojimo 
dienos – įrašyti] taikant šį rodiklį reikia 
atsižvelgti į jo retrospektyvų pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių
yra finansinis stabilumas, pasiekti.

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas, privačiojo sektoriaus grynųjų 
santaupų pozicija) ir vidutinės trukmės 
biudžeto būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, tarp kurių yra 
finansinis stabilumas, socialinė ir 
regioninė sanglauda, pasiekti.
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Pakeitimas 32
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
socialiniai ir ekonomikos būklės pokyčiai
(ypač augimo potencialas, vyraujančios 
ciklinės sąlygos, skurdo lygis, pajamų 
nelygybė, nedarbo lygis, infliacija, 
perviršinis makroekonominis disbalansas) 
ir vidutinės trukmės biudžeto būklės 
pokyčiai (ypač fiskalinio konsolidavimo 
pastangos pakilimo laikotarpiais, valstybės 
investicijos, politikos pagal bendrą 
Sąjungos ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
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siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių 
yra finansinis stabilumas, pasiekti.

valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas ir aiškus 
dėmesys skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių 
yra finansinis stabilumas, finansinei 
naštai, susijusiai su restruktūrizavimu ir 
kitomis laikinosiomis valstybės pagalbos 
priemonėmis, skirtomis finansų sektoriui, 
pasiekti krizės laikotarpiu bei siekti 
paskolų ir garantijų, kurios būtų 
suteikiamos atsižvelgiant į valstybės 
skolos krizės valdymo problemą.

Or. en

Pakeitimas 33
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė) turi būti tinkamai atspindėti 
Komisijos pranešime. Pranešime taip pat 
analizuojami reikšmingi vidutinės trukmės 
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atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių 
yra finansinis stabilumas, pasiekti.

skolos būklės pokyčiai (visų pirma, 
tinkamai atsižvelgiama į rizikos veiksnius, 
įskaitant skolos grąžinimo terminą ir skolos 
valiutą, atsargų ir srautų operacijas, 
sukauptus rezervus ir kitą valstybės turtą; 
garantijas, ypač susijusias su finansų 
sektoriumi, ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimus, nes jie gali tapti 
neapibrėžtaisiais numanomais valdžios 
sektoriaus įsipareigojimais). Be to, 
Komisija skiria pakankamą dėmesį kitiems 
veiksniams, kurie, atitinkamos valstybės 
narės manymu, yra svarbūs siekiant 
visapusiškai kokybiniu požiūriu įvertinti 
pamatinės vertės perviršį ir kuriuos 
valstybė narė nurodė Komisijai ir Tarybai. 
Todėl ypatingas dėmesys skiriamas 
finansiniams įnašams tarptautiniam 
solidarumui skatinti ir Sąjungos politikos 
tikslams, vienas iš kurių yra finansinis 
stabilumas, pasiekti.

Or. de

Pakeitimas 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto d papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 4 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„4. Komisija ir Taryba atlieka visų 
svarbių veiksnių suderintą bendrą 
vertinimą, kuriame konkrečiai nurodoma, 
koks jų, kaip sunkinančiųjų ar 
švelninančiųjų veiksnių, poveikis 
vertinant, kaip laikomasi deficito ir (arba) 
skolos kriterijų. Jeigu vertinant atitiktį 
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deficito kriterijui valdžios sektoriaus 
skolos santykis su BVP viršija pamatinę 
vertę, priimant sprendimą dėl perviršinio 
deficito susidarymo, kaip numatyta 
Sutarties 126 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse, į 
šiuos veiksnius atsižvelgiama tik jeigu 
visapusiškai laikomasi dvigubos 
pagrindinio principo sąlygos: prieš 
atsižvelgiant į šiuos svarbius veiksnius 
valdžios sektoriaus deficitas turėtų išlikti 
artimas pamatinei vertei ir pamatinės 
vertės perviršis turėtų būti laikinas.“

Or. en

Pagrindimas

Žr. 8 konstatuojamosios dalies pakeitimą. Taip pat galima teigti, kad jeigu tam tikros 
valstybės narės skola viršija pamatinę vertę, tai gali būti priežastis remtis visais svarbiais 
veiksniais, įskaitant., pvz., privačiojo sektoriaus sukauptą santaupų balansą.

Pakeitimas 35
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto d papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija ir Taryba atlieka visų svarbių 
veiksnių suderintą bendrą vertinimą, 
kuriame konkrečiai nurodoma, koks jų, 
kaip sunkinančiųjų ar švelninančiųjų 
veiksnių, poveikis vertinant, kaip laikomasi 
deficito ir (arba) skolos kriterijų. Jeigu 
vertinant atitiktį deficito kriterijui valdžios 
sektoriaus skolos santykis su BVP viršija 
pamatinę vertę, priimant sprendimą dėl 
perviršinio deficito susidarymo, kaip 
numatyta Sutarties 126 straipsnio 4, 5 ir 6 
dalyse, į šiuos veiksnius atsižvelgiama tik 
jeigu visapusiškai laikomasi dvigubos 
pagrindinio principo sąlygos: prieš 
atsižvelgiant į šiuos svarbius veiksnius 
valdžios sektoriaus deficitas turėtų išlikti 

4. Komisija ir Taryba atlieka visų svarbių 
veiksnių suderintą bendrą vertinimą, 
kuriame konkrečiai nurodoma, koks jų, 
kaip sunkinančiųjų ar švelninančiųjų 
veiksnių, poveikis vertinant, kaip laikomasi 
deficito ir (arba) skolos kriterijų.



PE458.551v01-00 14/28 AM\856335LT.doc

LT

artimas pamatinei vertei ir pamatinės 
vertės perviršis turėtų būti laikinas.

Or. en

Pakeitimas 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) 5 dalis pakeičiama taip:
„5. Komisija ir Taryba visuose biudžeto 
vertinimuose pagal perviršinio deficito 
procedūrą tinkamai atsižvelgia į 
struktūrinių reformų, kurios padėtų siekti 
Europos Sąjungos tvarios ekonomikos, 
socialinio ir aplinkosaugos požiūriu 
atsakingo augimo tikslų, įgyvendinimą.“

Or. en

Pakeitimas 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos, kuria 
įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo 
sistema, apimanti ir privalomojo pensijų 

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi reformų, kurios padeda išlaikyti 
esamas darbo vietas ir sukurti naujesnes 
ir geresnes darbo vietas, ir reformų, 
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kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į 
reformos išlaidas, kurias patiria valstybinio 
socialinio draudimo pensijų pakopa. Jeigu 
skolos santykis viršija pamatinę vertę, į 
reformos išlaidas atsižvelgiama tik jei 
deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. 
Todėl penkerius metus nuo tokios reformos 
įsigaliojimo dienos bus atsižvelgiama į 
grynąsias reformos išlaidas, kurios 
atsispindi deficito ir skolos pokyčiuose, 
pagal linijinę mažėjančią skalę. Be to, 
nepriklausomai nuo reformos įsigaliojimo 
dienos, penkerių metų nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] pereinamuoju 
laikotarpiu bus atsižvelgiama į jos 
grynąsias išlaidas, kurios atsispindi skolos 
pokyčiuose, pagal tą pačią linijinę 
mažėjančią skalę. Į tokiu būdu 
apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip pat 
atsižvelgiama priimant Tarybos sprendimą 
pagal Sutarties 126 straipsnio 12 dalį dėl 
kai kurių arba visų jos sprendimų pagal 
Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 dalis 
panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai ir 
nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei vertei 
artimą lygį, o tuo atveju, kai nesilaikoma 
skolos kriterijaus reikalavimų, – jeigu 
skola pradeda mažėti. Be to, bus vienodai 
atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

kurios pagrįstos viešosiomis 
investicijomis, įgyvendinimą, Komisija ir 
Taryba, vertindamos PDP duomenų apie 
deficitą ir skolą pokyčius, taip pat 
atsižvelgia į reformos išlaidas, kurias 
patiria valstybinio socialinio draudimo 
pensijų pakopa. Jeigu skolos santykis 
viršija pamatinę vertę, į reformos išlaidas 
atsižvelgiama tik jei deficitas išlieka 
artimas pamatinei vertei. Todėl penkerius 
metus nuo tokios reformos įsigaliojimo 
dienos bus atsižvelgiama į grynąsias 
reformos išlaidas, kurios atsispindi deficito 
ir skolos pokyčiuose, pagal linijinę 
mažėjančią skalę. Be to, nepriklausomai 
nuo reformos įsigaliojimo dienos, penkerių 
metų nuo [šio reglamento įsigaliojimo 
dienos – įrašyti] pereinamuoju laikotarpiu 
bus atsižvelgiama į jos grynąsias išlaidas, 
kurios atsispindi skolos pokyčiuose, pagal 
tą pačią linijinę mažėjančią skalę. Į tokiu 
būdu apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip 
pat atsižvelgiama priimant Tarybos 
sprendimą pagal Sutarties 126 straipsnio 12 
dalį dėl kai kurių arba visų jos sprendimų 
pagal Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 
dalis panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai 
ir nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei 
vertei artimą lygį, o tuo atveju, kai 
nesilaikoma skolos kriterijaus reikalavimų, 
– jeigu skola pradeda mažėti. Be to, bus 
vienodai atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 38
Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos, kuria 
įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo 
sistema, apimanti ir privalomojo pensijų 
kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į 
reformos išlaidas, kurias patiria valstybinio 
socialinio draudimo pensijų pakopa. Jeigu 
skolos santykis viršija pamatinę vertę, į 
reformos išlaidas atsižvelgiama tik jei 
deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. 
Todėl penkerius metus nuo tokios 
reformos įsigaliojimo dienos bus 
atsižvelgiama į grynąsias reformos išlaidas, 
kurios atsispindi deficito ir skolos 
pokyčiuose, pagal linijinę mažėjančią 
skalę. Be to, nepriklausomai nuo reformos 
įsigaliojimo dienos, penkerių metų nuo 
[šio reglamento įsigaliojimo dienos –
įrašyti] pereinamuoju laikotarpiu bus 
atsižvelgiama į jos grynąsias išlaidas, 
kurios atsispindi skolos pokyčiuose, pagal 
tą pačią linijinę mažėjančią skalę. Į tokiu 
būdu apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip 
pat atsižvelgiama priimant Tarybos 
sprendimą pagal Sutarties 126 straipsnio 12 
dalį dėl kai kurių arba visų jos sprendimų 
pagal Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 
dalis panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai 
ir nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei 
vertei artimą lygį, o tuo atveju, kai 
nesilaikoma skolos kriterijaus reikalavimų, 
– jeigu skola pradeda mažėti. Be to, bus 
vienodai atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos, kuria 
įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo 
sistema, apimanti ir privalomojo pensijų 
kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į visas 
reformos išlaidas, kurias patiria valstybinio 
socialinio draudimo pensijų pakopa. Jeigu 
skolos santykis viršija pamatinę vertę, į 
reformos išlaidas atsižvelgiama tik jei 
deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. 
Todėl nuo tokios reformos įsigaliojimo 
dienos bus atsižvelgiama į grynąsias 
reformos išlaidas, kurios atsispindi deficito 
ir skolos pokyčiuose, pagal linijinę 
mažėjančią skalę. Be to, nepriklausomai 
nuo reformos įsigaliojimo dienos, nuo [šio 
reglamento įsigaliojimo dienos – įrašyti] 
bus atsižvelgiama į jos grynąsias išlaidas, 
kurios atsispindi skolos pokyčiuose, pagal 
tą pačią linijinę mažėjančią skalę. Į tokiu 
būdu apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip 
pat atsižvelgiama priimant Tarybos 
sprendimą pagal Sutarties 126 straipsnio 12 
dalį dėl kai kurių arba visų jos sprendimų 
pagal Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 
dalis panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai 
ir nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei 
vertei artimą lygį, o tuo atveju, kai 
nesilaikoma skolos kriterijaus reikalavimų, 
– jeigu skola pradeda mažėti. Be to, bus 
vienodai atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

Or. en
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Pagrindimas

Pensijų sistemos reformos labai dažnai turi ilgalaikį poveikį viešiesiems valstybių narių 
finansams, todėl Europos Komisijos siūlomas penkerių metų laikotarpis nėra tinkamas. 
Galimybės vertinant perviršinio deficito procedūros pokyčius atsižvelgti į pensijų reformas 
ribojimas iki penkerių metų valstybes nares gali paskatinti nevykdyti pensijų sistemos 
reformų, kurios būtinos viešųjų finansų stabilumui užtikrinti.

Pakeitimas 39
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos, kuria 
įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo 
sistema, apimanti ir privalomojo pensijų 
kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į 
reformos išlaidas, kurias patiria valstybinio 
socialinio draudimo pensijų pakopa. Jeigu 
skolos santykis viršija pamatinę vertę, į 
reformos išlaidas atsižvelgiama tik jei 
deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. 
Todėl penkerius metus nuo tokios reformos 
įsigaliojimo dienos bus atsižvelgiama į 
grynąsias reformos išlaidas, kurios 
atsispindi deficito ir skolos pokyčiuose, 
pagal linijinę mažėjančią skalę. Be to, 
nepriklausomai nuo reformos įsigaliojimo 
dienos, penkerių metų nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] pereinamuoju 
laikotarpiu bus atsižvelgiama į jos 
grynąsias išlaidas, kurios atsispindi skolos 
pokyčiuose, pagal tą pačią linijinę 

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos 
įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į 
reformos išlaidas, kurias patiria valstybinio 
socialinio draudimo pensijų pakopa. Jeigu 
skolos santykis viršija pamatinę vertę, į 
reformos išlaidas atsižvelgiama tik jei 
deficitas išlieka artimas pamatinei vertei. 
Todėl penkerius metus nuo tokios reformos 
įsigaliojimo dienos bus atsižvelgiama į 
grynąsias reformos išlaidas, kurios 
atsispindi deficito ir skolos pokyčiuose, 
pagal linijinę mažėjančią skalę. Be to, 
nepriklausomai nuo reformos įsigaliojimo 
dienos, penkerių metų nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos – įrašyti] pereinamuoju 
laikotarpiu bus atsižvelgiama į jos 
grynąsias išlaidas, kurios atsispindi skolos 
pokyčiuose, pagal tą pačią linijinę 
mažėjančią skalę. Į tokiu būdu 
apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip pat 
atsižvelgiama priimant Tarybos sprendimą 
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mažėjančią skalę. Į tokiu būdu 
apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip pat 
atsižvelgiama priimant Tarybos sprendimą 
pagal Sutarties 126 straipsnio 12 dalį dėl 
kai kurių arba visų jos sprendimų pagal 
Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 dalis 
panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai ir 
nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei vertei 
artimą lygį, o tuo atveju, kai nesilaikoma 
skolos kriterijaus reikalavimų, – jeigu 
skola pradeda mažėti. Be to, bus vienodai 
atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

pagal Sutarties 126 straipsnio 12 dalį dėl 
kai kurių arba visų jos sprendimų pagal 
Sutarties 126 straipsnio 6–9 ir 11 dalis 
panaikinimo, jeigu deficitas smarkiai ir 
nuolat mažėdamas pasiekė pamatinei vertei 
artimą lygį, o tuo atveju, kai nesilaikoma 
skolos kriterijaus reikalavimų, – jeigu 
skola pradeda mažėti. Be to, bus vienodai 
atsižvelgiama į šių grynųjų išlaidų 
sumažėjimą dėl dalinio ar visiško pirmiau 
minėtos pensijų reformos panaikinimo.

Or. de

Pakeitimas 40
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija, visapusiškai atsižvelgusi 
į 1 dalyje nurodytą nuomonę, mano, kad 
yra susidaręs perviršinis deficitas, ji 
pateikia nuomonę ir pasiūlymą Tarybai, 
kaip nurodyta Sutarties 126 straipsnio 5 ir 
6 dalyse.

2. Jeigu Komisija, visapusiškai atsižvelgusi 
į 1 dalyje nurodytą nuomonę, mano, kad 
yra susidaręs perviršinis deficitas, ji 
pateikia nuomonę ir pasiūlymą Tarybai, 
kaip nurodyta Sutarties 126 straipsnio 5 ir 
6 dalyse. Komisija savo pasiūlymą pristato 
atitinkamos valstybės narės parlamente.

Or. de

Pakeitimas 41
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
3 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Sutarties 126 straipsnio 7 dalį
pateiktoje Tarybos rekomendacijoje 
nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė 
narė turi imtis veiksmingų priemonių. 
Tarybos rekomendacijoje taip pat 
nurodomas terminas, per kurį reikia 
ištaisyti perviršinio deficito padėtį, o 
ištaisymas turėtų būti užbaigtas per metus 
nuo tokio deficito nustatymo, nebent 
atsirastų ypatingų aplinkybių. 
Rekomendacijoje Taryba nurodo, kad, 
siekiant panaikinti perviršinį deficitą per 
rekomendacijoje nustatytą terminą, 
valstybė narė turi pasiekti metinius 
biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, 
kuria grindžiama rekomendacija, atitinka 
minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto 
balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne 
mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus 
vienkartines ir laikinąsias priemones.

4. Pagal Sutarties 126 straipsnio 7 dalį
pateiktoje Tarybos rekomendacijoje 
nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė 
narė turi imtis veiksmingų priemonių. 
Tarybos rekomendacijoje taip pat 
nurodomas terminas, per kurį reikia 
ištaisyti perviršinio deficito padėtį, o 
ištaisymas turėtų būti užbaigtas per 
tinkamą laikotarpį. Rekomendacijoje 
Taryba nurodo, kad, siekiant panaikinti 
perviršinį deficitą per rekomendacijoje 
nustatytą terminą, valstybė narė turi 
pasiekti metinius biudžeto tikslus, kurie 
pagal prognozę, kuria grindžiama 
rekomendacija, atitinka minimalų metinį 
pagal ciklą pakoreguoto balanso 
pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne mažiau 
kaip 0,5 % BVP, atėmus vienkartines ir 
laikinąsias priemones.

Or. de

Pakeitimas 42
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei vadovaujantis pagal Sutarties 126 
straipsnio 7 dalį pateikta rekomendacija 
buvo imtasi veiksmingų priemonių, o 
priėmus tą rekomendaciją kyla netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 

5. Jei vadovaujantis pagal Sutarties 126 
straipsnio 7 dalį pateikta rekomendacija 
buvo imtasi veiksmingų priemonių, o 
priėmus tą rekomendaciją kyla netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 
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patikslintą rekomendaciją. Šioje 
patikslintoje rekomendacijoje, atsižvelgiant 
į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminas 
paprastai gali būti pratęstas dar vieniems 
metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, remdamasi savo 
rekomendacijoje pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 
patikslintą rekomendaciją.

patikslintą rekomendaciją. Patikslinta 
rekomendacija skelbiama viešai, ir 
Komisija ją pristato atitinkamos valstybės 
narės parlamente. Šioje patikslintoje 
rekomendacijoje, atsižvelgiant į šio 
reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
svarbius veiksnius, perviršinio deficito 
padėties ištaisymo terminas turėtų būti 
pratęstas ne trumpiau kaip dar vieniems 
metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, remdamasi savo 
rekomendacijoje pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 
patikslintą rekomendaciją.

Or. de

Pakeitimas 43
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„1. Visi Tarybos sprendimai įspėti 
atitinkamą dalyvaujančią valstybę narę, 
kad ji imtųsi priemonių deficitui 
sumažinti, pagal Sutarties 126 straipsnio 
9 dalį priimami per du mėnesius nuo tos 
dienos, kai Taryba nusprendžia, kad 
nebuvo imtasi jokių veiksmingų 
priemonių pagal 126 straipsnio 8 dalį. 
Įspėjime Taryba nurodo, kad, siekiant 
panaikinti perviršinį deficitą per įspėjime 
nustatytą terminą, valstybė narė turi 
pasiekti metinius biudžeto tikslus, kurie 
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pagal prognozę, kuria grindžiamas 
įspėjimas, atitinka minimalų metinį pagal 
ciklą pakoreguoto balanso pagerėjimą, 
kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 % 
BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias 
priemones. Taryba taip pat nurodo 
priemones, kurios padėtų pasiekti šiuos 
tikslus.“

Or. de

Pakeitimas 44
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
5 straipsnio 1 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„1a. Gavusi Tarybos įspėjimą, pateiktą 
pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, 
atitinkama valstybė narė Komisijai ir 
Tarybai pateikia ataskaitą apie priemones, 
kurių imtasi atsižvelgiant į Tarybos 
įspėjimą. Ataskaitoje nurodomi valdžios 
sektoriaus išlaidų ir diskrecinių 
priemonių pajamų srityje tikslai, taip pat 
informacija apie priemones, kurių imtasi 
atsižvelgiant į konkrečias Tarybos 
rekomendacijas, kad prireikus Taryba 
galėtų priimti sprendimą pagal šio 
reglamento 6 straipsnio 2 dalį. Ataskaita 
skelbiama viešai.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 45
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
5 straipsnio 2 dalis



PE458.551v01-00 22/28 AM\856335LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei vadovaujantis įspėjimu, pateiktu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, buvo 
imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą 
įspėjimą kyla netikėtų neigiamų
ekonominių įvykių, turinčių didelį
nepalankų poveikį valstybės finansams, 
Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 9 dalį priimti 
patikslintą įspėjimą. Šiame patikslintame 
įspėjime, atsižvelgiant į šio reglamento 2 
straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius 
veiksnius, perviršinio deficito padėties 
ištaisymo terminas paprastai gali būti 
pratęstas dar vieniems metams. Taryba 
įvertina, ar yra netikėtų neigiamų 
ekonominių įvykių, turinčių didelį
nepalankų poveikį valstybės finansams, 
remdamasi savo įspėjime pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 9 dalį priimti 
patikslintą įspėjimą.

2. Jei vadovaujantis įspėjimu, pateiktu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, buvo 
imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą 
įspėjimą kyla neigiamų ekonominių įvykių, 
turinčių nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, pasikonsultavusi su
atitinkamos valstybės narės vyriausybe, 
gali nuspręsti pagal Sutarties 126 straipsnio 
9 dalį priimti patikslintą įspėjimą. Šiame 
patikslintame įspėjime, atsižvelgiant į šio 
reglamento 2 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
svarbius veiksnius, perviršinio deficito 
padėties ištaisymo terminas pratęsiamas 
ne trumpiau kaip dar vieniems metams. 
Taryba įvertina, ar yra neigiamų 
ekonominių įvykių, turinčių nepalankų 
poveikį valstybės finansams, ir ar atsirado 
neigiamų ekonominių pokyčių, susijusių 
su Tarybos rekomendacijų vykdymu,
remdamasi savo įspėjime pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant bendro 
pobūdžio ekonomikos nuosmukiui, Taryba, 
remdamasi Komisijos rekomendacija, taip 
pat turėtų nuspręsti pagal Sutarties 126 
straipsnio 9 dalį priimti patikslintą 
įspėjimą.

Or. de

Pakeitimas 46
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvykdytos sąlygos taikyti Sutarties 
126 straipsnio 11 dalį, Taryba taiko 126 
straipsnio 11 dalyje numatytas poveikio 
priemones. Visi tokio pobūdžio 

Išbraukta.
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sprendimai priimami ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius nuo tos dienos, kai 
Taryba pagal 126 straipsnio 9 dalį 
nusprendžia įspėti atitinkamą valstybę 
narę, kad ji imtųsi priemonių.“

Or. de

Pakeitimas 47
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi Tarybos sprendimai dėl poveikio 
priemonių sugriežtinimo pagal Sutarties 
126 straipsnio 11 dalį priimami ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo Reglamente 
(EB) Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų 
pateikimo datų. Visi Tarybos sprendimai 
panaikinti kai kuriuos ar visus savo 
sprendimus pagal Sutarties 126 straipsnio 
12 dalį priimami kuo greičiau, bet 
kiekvienu atveju ne vėliau kaip per du 
mėnesius nuo Reglamente (EB) Nr. 
479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo 
datų.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 48
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis 10 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
10 straipsnio 1 dalies įžanga
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir Taryba nuolat stebi, kaip 
įgyvendinamos priemonės, kurių:

1. Komisija ir Taryba nuolat tikrina, kaip 
įgyvendinamos priemonės, kurių:

Or. de

Pakeitimas 49
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 11 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Taryba nusprendžia dalyvaujančiai 
valstybei narei taikyti Sutarties 126 
straipsnio 11 dalyje numatytas poveikio 
priemones, ji paprastai pareikalauja 
sumokėti baudą. Taryba gali nuspręsti 
skirti ne tik baudą, bet ir taikyti kitas, 
Sutarties 126 straipsnio 11 dalyje 
numatytas priemones.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 50
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Baudos sumą sudaro 0,2 % BVP dydžio 
pastovi sudedamoji dalis ir kintama 
sudedamoji dalis. Kintama sudedamoji 
dalis lygi vienai dešimtajai skirtumo tarp 
praėjusių metų deficito, išreikšto BVP 

1. Baudos suma negali būti didesnė kaip 
0,05 % BVP.
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procentu, ir valdžios sektoriaus deficito 
pamatinės vertės arba, jeigu biudžetinės 
drausmės nesilaikoma pagal skolos 
kriterijų, valdžios sektoriaus balanso, 
išreikšto BVP procentu, kuris turėjo būti 
pasiektas tais metais pagal įspėjimą, 
pateiktą pagal Sutarties 126 straipsnio 9 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 51
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienais vėlesniais metais iki tol, kol 
bus panaikintas sprendimas dėl perviršinio 
deficito, Taryba įvertina, ar atitinkama 
dalyvaujanti valstybė narė ėmėsi 
veiksmingų priemonių, atsižvelgdama į 
Tarybos įspėjimą, pateiktą pagal Sutarties 
126 straipsnio 9 dalį. Tokiame metiniame 
įvertinime Taryba, vadovaudamasi 
Sutarties 126 straipsnio 11 dalimi, 
nusprendžia sugriežtinti poveikio 
priemones, nebent atitinkama 
dalyvaujanti valstybė narė būtų 
atsižvelgusi į Tarybos įspėjimą. Jeigu 
nusprendžiama skirti papildomą baudą, ji 
apskaičiuojama taip pat, kaip 1 dalyje 
nurodyta baudos kintama sudedamoji 
dalis.

2. Kiekvienais vėlesniais metais iki tol, kol 
bus panaikintas sprendimas dėl perviršinio 
deficito, Taryba įvertina, ar atitinkama 
dalyvaujanti valstybė narė ėmėsi 
veiksmingų priemonių, atsižvelgdama į 
Tarybos įspėjimą, pateiktą pagal Sutarties 
126 straipsnio 9 dalį. Jeigu nusprendžiama 
skirti baudą, ji yra ne didesnė kaip 0,01 % 
BVP.

Or. de
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Pakeitimas 52
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bet kuri 1 ir 2 dalyse nurodyta bauda 
neturi viršyti didžiausios nustatytos ribos, 
t. y. 0,5 % BVP.

3. Bet kuri 1 ir 2 dalyse nurodyta bauda 
neturi viršyti didžiausios nustatytos ribos, 
t. y. 0,01 % BVP.

Or. de

Pakeitimas 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
paskirstomos dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, 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.

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
paskirstomos dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, kuriose susidarė ekonominės 
veiklos deficitas pagal Sutarties 126 
straipsnio 6 dalį, labai susijęs su tvariomis 
ekonominėmis, socialinėmis ir 
aplinkosauginėmis investicijomis.

Or. en
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Pakeitimas 54
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
paskirstomos dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, 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.

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra 
panaudojamos siekiant su investicijomis 
ir užimtumu susijusių ES tikslų, ypač 
atsižvelgiant į tvarios plėtros poreikį 
skurdžiausiuose ES regionuose.

Or. de

Pakeitimas 55
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
paskirstomos dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, 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 

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
priskiriamos nuolatinei krizių priemonei 
(Europos valiutos fondui). Iki Europos 
valiutos fondo įsteigimo šios baudos 
priskiriamos Europos finansinio 
stabilumo fondui.
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pajamas.

Or. de

Pakeitimas 56
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja atkūrus 
normalias ekonomines sąlygas ir 
veiksmingomis teisinėmis priemonėmis 
užtikrinus tinkamą finansų rinkų veiklą 
siekiant, kad nebebūtų spekuliuojama 
vyriausybių obligacijomis.
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