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Grozījums Nr. 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pt

Pamatojums

Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) pieņemšanas sekas ir acīmredzamas. Ir jāveic šādas 
darbības:
– jāatceļ SIP un jāaizvieto to ar patiesu Nodarbinātības un sociālā progresa paktu;
– jāveicina ekonomiskā un sociālā kohēzija ar lielāku struktūrfondu un kohēzijas fondu 
izmantošanu;
– jāizveido Solidaritātes fonds, kurā euro zonas valstis ar budžeta pārpalikumu veic iemaksas 
nolūkā atbalstīs tās valstis, kurām ir sarežģījumi ražošanā, pamata sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšanā, tādu darba vietu izveidē, kurās ievēro tiesības, kā arī nabadzības izskaušanā; 
– piešķirt prioritāti sociālajiem rādītājiem, pienācīgu darba vietu izveidošanai un 
atalgojumam, sociālajai labklājībai un vienlīdzīgām iespējām.
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Grozījums Nr. 22
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Nosakot, vai pastāv pārmērīgs budžeta 
deficīts, un šajā nolūkā izmantojot 
deficīta kritēriju un tā veidošanos, jāņem 
vērā visu attiecīgo faktoru kopums, kas 
minēti paziņojumā atbilstīgi Līguma 
126. panta 3. punktam, ja valsts parāds 
attiecībā pret iekšzemes kopproduktu 
nepārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir pretrunā ar 7. apsvērumu, kā arī Līguma 126. pantu (ir jāņem vērā visi 
pārējie attiecīgie faktori).

Grozījums Nr. 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.°apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pasākumu efektivitātes novērtējumā ir 
noderīgi ievērot kā atsauci atbilstību 
vispārējo valsts izdevumu mērķiem kopā ar 
plānoto konkrēto ieņēmumu pasākumu 
ieviešanu.

(11) Pasākumu efektivitātes novērtējumā ir 
noderīgi ievērot kā atsauci atbilstību 
vispārējo valsts izdevumu un nodokļu 
ieņēmumu mērķiem kopā ar plānoto 
konkrēto pasākumu ieviešanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka valsts finanšu konsolidācija notiek gan izdevumu kontroles, gan arī 
ieņēmumu  gūšanas ziņā nolūkā nezaudēt nevienu iespēju panākt stabilas valsts finanses.

Grozījums Nr. 25
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11.°apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pasākumu efektivitātes novērtējumā ir 
noderīgi ievērot kā atsauci atbilstību 
vispārējo valsts izdevumu mērķiem kopā ar 
plānoto konkrēto ieņēmumu pasākumu 
ieviešanu.

(11) Pasākumu efektivitātes novērtējumā ir
noderīgi ievērot kā atsauci atbilstību 
vispārējo valsts izdevumu un nodokļu 
ieņēmumu mērķiem kopā ar citu plānoto 
konkrēto pasākumu ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
15.a°apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Šīs regulas noteikumi pilnībā atbilst 
LESD horizontālajām klauzulām, proti, 7, 
8., 9., 10. un 11. pantam, kā arī 
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26. protokolam un 153. panta 5. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – a°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
1.°pants – 1.°punkts – 1.°daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību uzskata 
par ārkārtēju saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta a) apakšpunkta otro rindkopu, ja 
to izraisa kādi ārkārtēji apstākļi ārpus 
attiecīgās dalībvalsts kontroles un ja tie 
ievērojami ietekmē valsts finansiālo 
stāvokli, vai ja to iemesls ir ekonomikas 
nopietna lejupslīde.”

1. Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību uzskata 
par ārkārtēju saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta a) apakšpunkta otro rindkopu, ja 
to izraisa kādi apstākļi ārpus attiecīgās 
dalībvalsts kontroles un ja tie ievērojami 
ietekmē valsts finansiālo stāvokli, vai ja to 
iemesls ir ekonomikas lejupslīde.”

Or. de

Grozījums Nr. 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – b°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 1.a°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu (IKP) 
pietiekami samazinās un pietiekami strauji 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai vērtībai 
saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību pēdējos 

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, un ar noteikumu, ka ekonomikas 
izaugsme pēdējo trīs gadu laikā ir 
pārsniegusi savu potenciālu, uzskata, ka 
valsts parāda attiecība pret iekšzemes 
kopproduktu (IKP) pietiekami samazinās 
un pietiekami strauji tuvojas atsauces jeb 
salīdzināmajai vērtībai saskaņā ar Līguma 
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trīs gados ir pastāvīgi samazinājusies par 
vienu divdesmito daļu gadā. Laika posmā 
3 gadi no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums – jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”

126. panta 2. punkta b) apakšpunktu, ja 
atšķirība attiecībā pret atsauces jeb 
salīdzināmo vērtību pēdējos trīs gados ir 
pastāvīgi samazinājusies par vienu 
divdesmito daļu gadā. Laika posmā 3 gadi 
no [šīs regulas spēkā stāšanās datums –
jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”

Or. en

Pamatojums

Noteikuma pievienošana par valsts parāda īpašu samazināšanas likmi pasliktinās SIP ciklisko 
dabu. Ekonomikas lejupslīdes laikā, kad deficīts palielinās un nominālais IKP samazinās, ir 
ārkārtīgi sarežģīti saglabāt kontroli attiecībā uz parādu kā procentuālo daļu no IKP, jo šajā 
procesā ir iesaistīts gan skaitītājs, gan saucējs.  Īstenojot šādu parāda samazināšanas 
noteikumu, pasliktināsies un padziļināsies ekonomikas lejupslīde, kas, savukārt, vēl vairāk 
apgrūtinās valsts finanšu mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 29
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – b°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 1.a°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu (IKP) 
pietiekami samazinās un pietiekami strauji 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai vērtībai 
saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību pēdējos 
trīs gados ir pastāvīgi samazinājusies par 
vienu divdesmito daļu gadā. Laika posmā 
3 gadi no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums – jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu (IKP) 
pietiekami samazinās un pietiekami strauji 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai vērtībai 
saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību pēdējos 
trīs gados ir pastāvīgi samazinājusies vidēji 
par vienu divdesmito daļu gadā, kas ir 
atsauces rādītājs pēc novērtējuma 
veikšanas par trijiem gadiem. Laika 
posmā 3 gadi no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums – jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – b°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 1.a°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu (IKP) 
pietiekami samazinās un pietiekami strauji 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai vērtībai 
saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību pēdējos 
trīs gados ir pastāvīgi samazinājusies par 
vienu divdesmito daļu gadā. Laika posmā 
3 gadi no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums – jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”

1a. Ja tā pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo 
vērtību, uzskata, ka valsts parāda attiecība 
pret iekšzemes kopproduktu (IKP) 
pietiekami samazinās un pietiekami strauji 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai vērtībai 
saskaņā ar Līguma 126. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu, ja atšķirība attiecībā pret 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību pēdējos 
trīs gados ir pastāvīgi samazinājusies par 
vienu divdesmito daļu gadā, ar noteikumu, 
ka iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsme 
pēdējo divu gadu laikā pirms atsauces 
gada ir sasniegusi savas potenciālās 
izaugsmes rādītājus. Ja nav ievērots šis 
noteikums, tad tiek uzskatīts, ka valsts 
parāda attiecība pret IKP ir situācijā, kad 
rodas īslaicīgs pārsniegums attiecībā uz 
pietiekamā apmērā notiekošu 
samazināšanos, ar noteikumu, ka 
dalībvalsts ievēro ilgtspējīgas fiskālās 
politikas izstrādāšanas noteikumu 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1466/97. 
Parāda samazināšanas koeficientu 
pārskata reizi trijos gados. Laika posmā 
3 gadi no [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums – jānorāda] ņem vērā šā indikatora 
retroaktīvā būtība tā pielietojumā.”

Or. en



AM\856335LV.doc PE458.551v01-009/28 AM\

LV

Grozījums Nr. 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – c°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 3.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa ekonomikas 
stāvokļa attīstība (jo īpaši potenciālā 
izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana kopējas Savienības izaugsmes 
stratēģijas kontekstā un vispārējā valsts 
finanšu kvalitāte, jo īpaši saderība ar 
Padomes Direktīvu […] par dalībvalstu 
budžeta sistēmu prasībām). Paziņojumā 
atbilstoši analizē arī parāda attīstība vidējā 
termiņā (tajā jo īpaši atspoguļo riska 
faktorus, tai skaitā parāda maksājumu 
struktūru un parāda denominācijas valūtu, 
krājumu plūsmas darbības, uzkrātās 
rezerves un citus valsts aktīvus; garantijas, 
īpaši saistībā ar finanšu sektoru; tiešās un 
netiešās saistības, kas attiecas uz 
sabiedrības novecošanos, un privātā parāda 
lielumu, ciktāl tas valstij varētu radīt 
netiešas saistības). Turklāt Komisija 
pienācīgi ņem vērā jebkurus citus faktorus, 
kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata par 
būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu, 
tai skaitā finanšu stabilitātes, sasniegšanu.”

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa ekonomikas 
stāvokļa attīstība (jo īpaši potenciālā 
izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības, privātā 
sektora neto uzkrājumu stāvoklis) un 
vidēja termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo 
īpaši fiskālās konsolidācijas centieni 
“labajos laikos”, valsts investīcijas, 
politiku ieviešana kopējas Savienības 
izaugsmes stratēģijas kontekstā un 
vispārējā valsts finanšu kvalitāte, jo īpaši 
saderība ar Padomes Direktīvu […] par 
dalībvalstu budžeta sistēmu prasībām). 
Paziņojumā atbilstoši analizē arī parāda 
attīstība vidējā termiņā (tajā jo īpaši 
atspoguļo riska faktorus, tai skaitā parāda 
maksājumu struktūru un parāda 
denominācijas valūtu, krājumu plūsmas 
darbības, uzkrātās rezerves un citus valsts 
aktīvus; garantijas, īpaši saistībā ar finanšu 
sektoru; tiešās un netiešās saistības, kas 
attiecas uz sabiedrības novecošanos, un 
privātā parāda lielumu, ciktāl tas valstij 
varētu radīt netiešas saistības). Turklāt 
Komisija pienācīgi ņem vērā jebkurus citus 
faktorus, kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata 
par būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu, 
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tai skaitā finanšu stabilitātes, kā arī 
sociālās un reģionālās kohēzijas, 
sasniegšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – c°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 3.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa ekonomikas 
stāvokļa attīstība (jo īpaši potenciālā 
izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana kopējas Savienības izaugsmes 
stratēģijas kontekstā un vispārējā valsts 
finanšu kvalitāte, jo īpaši saderība ar 
Padomes Direktīvu […] par dalībvalstu 
budžeta sistēmu prasībām). Paziņojumā 
atbilstoši analizē arī parāda attīstība vidējā 
termiņā (tajā jo īpaši atspoguļo riska 
faktorus, tai skaitā parāda maksājumu 
struktūru un parāda denominācijas valūtu, 
krājumu plūsmas darbības, uzkrātās 
rezerves un citus valsts aktīvus; garantijas, 
īpaši saistībā ar finanšu sektoru; tiešās un 
netiešās saistības, kas attiecas uz 
sabiedrības novecošanos, un privātā parāda 
lielumu, ciktāl tas valstij varētu radīt 
netiešas saistības). Turklāt Komisija 
pienācīgi ņem vērā jebkurus citus faktorus, 
kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata par 

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa sociālā un 
ekonomikas stāvokļa attīstība (jo īpaši 
potenciālā izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, nabadzības līmenis, ienākumu 
nevienlīdzība, bezdarba līmenis, inflācija, 
pārmērīgas makroekonomiskās svārstības) 
un vidēja termiņa budžeta stāvokļa attīstība 
(jo īpaši fiskālās konsolidācijas centieni 
“labajos laikos”, valsts investīcijas, 
politiku ieviešana kopējas Savienības 
izaugsmes stratēģijas kontekstā un 
vispārējā valsts finanšu kvalitāte, jo īpaši 
saderība ar Padomes Direktīvu […] par 
dalībvalstu budžeta sistēmu prasībām). 
Paziņojumā atbilstoši analizē arī parāda 
attīstība vidējā termiņā (tajā jo īpaši 
atspoguļo riska faktorus, tai skaitā parāda 
maksājumu struktūru un parāda 
denominācijas valūtu, krājumu plūsmas 
darbības, uzkrātās rezerves un citus valsts 
aktīvus; garantijas, īpaši saistībā ar finanšu 
sektoru; tiešās un netiešās saistības, kas 
attiecas uz sabiedrības novecošanos, un 
privātā parāda lielumu, ciktāl tas valstij 
varētu radīt netiešas saistības). Turklāt 
Komisija pienācīgi ņem vērā jebkurus citus 
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būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu, 
tai skaitā finanšu stabilitātes, 
sasniegšanu.”

faktorus, kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata 
par būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu un noteiktu uzmanību 
pievērš finanšu iemaksām, lai veicinātu 
starptautisko solidaritāti un sasniegtu 
Savienības politikas mērķus, tai skaitā 
attiecībā uz finanšu stabilitāti un finanšu 
slogu saistībā ar rekapitalizācijas 
operācijām un citiem pagaidu valsts 
atbalsta pasākumiem finanšu sektoram 
krīzes laikā, kā arī aizdevumiem un 
garantijām, kuras piešķir valsts parāda 
krīzes pārvaldības pasākumu sakarībā.”

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – c°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 3.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa ekonomikas 
stāvokļa attīstība (jo īpaši potenciālā 
izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana kopējas Savienības izaugsmes 
stratēģijas kontekstā un vispārējā valsts 
finanšu kvalitāte, jo īpaši saderība ar 
Padomes Direktīvu […] par dalībvalstu 
budžeta sistēmu prasībām). Paziņojumā 

3. Gatavojot paziņojumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 3. punktu, Komisija 
ņem vērā visus tajā pašā pantā minētos 
attiecīgos faktorus. Paziņojumā atbilstoši 
jāatspoguļo vidēja termiņa ekonomikas 
stāvokļa attīstība (jo īpaši potenciālā 
izaugsme, dominējošie cikliskie 
nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana kopējas Savienības izaugsmes 
stratēģijas kontekstā un vispārējā valsts 
finanšu kvalitāte). Paziņojumā atbilstoši 
analizē arī parāda attīstību vidējā termiņā 
(tajā jo īpaši atspoguļo riska faktorus, tai 
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atbilstoši analizē arī parāda attīstība vidējā 
termiņā (tajā jo īpaši atspoguļo riska 
faktorus, tai skaitā parāda maksājumu 
struktūru un parāda denominācijas valūtu, 
krājumu plūsmas darbības, uzkrātās 
rezerves un citus valsts aktīvus; garantijas, 
īpaši saistībā ar finanšu sektoru; tiešās un 
netiešās saistības, kas attiecas uz 
sabiedrības novecošanos, un privātā 
parāda lielumu, ciktāl tas valstij varētu 
radīt netiešas saistības). Turklāt Komisija 
pienācīgi ņem vērā jebkurus citus faktorus, 
kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata par 
būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu, 
tai skaitā finanšu stabilitātes, sasniegšanu.”

skaitā parāda maksājumu struktūru un 
parāda denominācijas valūtu, krājumu 
plūsmas darbības, uzkrātās rezerves un 
citus valsts aktīvus; garantijas, īpaši 
saistībā ar finanšu sektoru; un privāto 
parādu, jo tas valstij varētu radīt netiešas 
saistības). Turklāt Komisija pienācīgi ņem 
vērā jebkurus citus faktorus, kurus attiecīgā 
dalībvalsts uzskata par būtiskiem, lai 
pilnīgi un kvalitatīvi novērtētu, kādā mērā 
pārsniegta atsauces jeb salīdzināmā vērtība, 
ko dalībvalsts paziņojusi Komisijai un 
Padomei. Šajā kontekstā īpašu uzmanību 
pievērš finanšu iemaksām, lai veicinātu 
starptautisko solidaritāti un Savienības 
politikas mērķu, tai skaitā finanšu 
stabilitātes, sasniegšanu.”

Or. de

Grozījums Nr. 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – d°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 4.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu: svītrots
‘4. Komisija un Padome veic līdzsvarotu 
visu attiecīgo faktoru vispārēju 
novērtējumu, jo īpaši to, cik lielā apmērā 
tie ietekmē atbilstības deficīta un/vai 
parāda kritērija novērtējumu kā 
pastiprinoši vai mazinoši faktori. 
Novērtējot atbilstību, pamatojoties uz 
budžeta deficīta kritēriju, ja valsts parāda 
attiecība pret IKP pārsniedz salīdzināmo 
vērtību, lemjot par to, vai pastāv 
pārmērīgs budžeta deficīts saskaņā ar 
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Līguma 126. panta 4., 5. un 6. punktu, šie 
faktori jāņem vērā tikai tad, ja vienlaikus 
ir pilnībā izpildīti divi pamatprincipa 
nosacījumi — ka pirms šo attiecīgo 
faktoru ņemšanas vērā vispārējais valsts 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai un ka atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība tiek pārsniegta 
tikai īslaicīgi.”

Or. en

Pamatojums

Sk. 8. apsvēruma grozījumu. Kā argumentu var minēt arī to, ka gadījumā, ja dalībvalsts 
parāds pārsniedz atsauces vērtību, ir pamatoti izvērtēt visus attiecīgos faktorus, tostarp, 
piemēram, privātā sektora uzkrājumu bilanci.

Grozījums Nr. 35
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – d°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 4.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija un Padome veic līdzsvarotu 
visu attiecīgo faktoru vispārēju 
novērtējumu, jo īpaši to, cik lielā apmērā 
tie ietekmē atbilstības deficīta un/vai 
parāda kritērija novērtējumu kā 
pastiprinoši vai mazinoši faktori.
Novērtējot atbilstību, pamatojoties uz 
budžeta deficīta kritēriju, ja valsts parāda 
attiecība pret IKP pārsniedz salīdzināmo 
vērtību, lemjot par to, vai pastāv 
pārmērīgs budžeta deficīts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 4., 5. un 6. punktu, šie 
faktori jāņem vērā tikai tad, ja vienlaikus 
ir pilnībā izpildīti divi pamatprincipa 
nosacījumi — ka pirms šo attiecīgo 
faktoru ņemšanas vērā vispārējais valsts 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 

4. Komisija un Padome veic līdzsvarotu 
visu attiecīgo faktoru vispārēju 
novērtējumu, jo īpaši to, cik lielā apmērā 
tie ietekmē atbilstības deficīta un/vai 
parāda kritērija novērtējumu kā 
pastiprinoši vai mazinoši faktori.



AM\856335LV.doc PE458.551v01-0014/28 AM\

LV

jeb salīdzināmajai vērtībai un ka atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība tiek pārsniegta 
tikai īslaicīgi.”

Or. en

Grozījums Nr. 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – da°apakšpunkts (jauns)
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 5.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„5. Visos budžeta novērtējumos, kas 
veikti saistībā ar pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūru, Komisija 
un Padome pienācīgi ņem vērā 
strukturālo reformu īstenošanu, kas 
veicina Savienības mērķu sasniegšanu 
attiecībā uz ilgtspējīgu ekonomisko, 
sociālo un videi draudzīgu izaugsmi.”

Or. en

Grozījums Nr. 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – e°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 7.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo 
pensiju reformas īstenošanu, ar ko ievieš 

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo to 
reformu īstenošanu, ar ko saglabā esošās 
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vairāku pīlāru sistēmu, kurā ietverts 
obligāts, pilnībā finansēts pensiju līmenis,
Komisija un Padome, novērtējot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras
deficīta un parāda rādītāju attīstību, ņem 
vērā arī reformas izmaksas valsts 
pārvaldītajam līmenim. Ja parāda attiecība 
pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo vērtību, 
reformas izmaksas ņem vērā tikai tad, ja 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā 
piecus gadus, sākot ar šādas reformas 
stāšanos spēkā, pievērš uzmanību tās neto 
izmaksām, kas atspoguļojas deficīta un 
parāda attīstībā, pamatojoties uz lineāri 
regresīvu skalu. Turklāt neatkarīgi no tā, 
kad reforma stājas spēkā, tās neto 
izmaksas, kas atspoguļojas parāda attīstībā, 
ņem vērā piecu gadu pārejas perioda laikā, 
sākot ar [šīs regulas spēkā stāšanās datums 
— jāieraksta) un pamatojoties uz to pašu 
lineāri regresīvo skalu. Šādi aprēķinātas 
neto izmaksas ņem vērā arī Padomes 
lēmumā atbilstīgi Līguma 126. panta 
12. punktu par dažu vai visu tās lēmumu 
atcelšanu saskaņā ar Līguma 126. panta 6.–
9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts 
ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un 
ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai, un ja parāda 
kritērija prasību neizpildīšanas gadījumā 
parāds ir sācis samazināties. Turklāt tādu 
pašu uzmanība pievērš tam, lai samazinātu 
šīs tīrās izmaksas, kas rodas, daļēji vai 
pilnībā atceļot iepriekš minēto pensiju 
reformu.”

darba vietas un rada jaunas un labākas 
kvalitātes darba vietas, kā arī reformu 
īstenošanu, kuru pamatā ir valsts 
investīcijas, Komisija un Padome, 
novērtējot pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras deficīta un parāda 
rādītāju attīstību, ņem vērā arī reformas 
izmaksas valsts pārvaldītajam līmenim. Ja 
parāda attiecība pārsniedz atsauces jeb 
salīdzināmo vērtību, reformas izmaksas 
ņem vērā tikai tad, ja budžeta deficīts 
saglabājas tuvu atsauces jeb salīdzināmajai 
vērtībai. Šādā nolūkā piecus gadus, sākot 
ar šādas reformas stāšanos spēkā, pievērš 
uzmanību tās neto izmaksām, kas 
atspoguļojas deficīta un parāda attīstībā, 
pamatojoties uz lineāri regresīvu skalu. 
Turklāt neatkarīgi no tā, kad reforma stājas 
spēkā, tās neto izmaksas, kas atspoguļojas 
parāda attīstībā, ņem vērā piecu gadu 
pārejas perioda laikā, sākot ar [šīs regulas 
spēkā stāšanās datums — jāieraksta) un 
pamatojoties uz to pašu lineāri regresīvo 
skalu. Šādi aprēķinātas neto izmaksas ņem 
vērā arī Padomes lēmumā atbilstīgi Līguma 
126. panta 12. punktu par dažu vai visu tās 
lēmumu atcelšanu saskaņā ar Līguma 
126. panta 6.–9. punktu un 11. punktu, ja 
budžeta deficīts ir ievērojami un pastāvīgi 
pazeminājies un ir sasniedzis līmeni, kas 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai 
vērtībai, un ja parāda kritērija prasību 
neizpildīšanas gadījumā parāds ir sācis 
samazināties. Turklāt tādu pašu uzmanību 
pievērš tam, lai samazinātu šīs tīrās 
izmaksas, kas rodas, daļēji vai pilnībā 
atceļot iepriekš minēto pensiju reformu.”

Or. en

Grozījums Nr. 38
Danuta Jazłowiecka

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – e°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
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2.°pants – 7.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo pensiju 
reformas īstenošanu, ar ko ievieš vairāku
pīlāru sistēmu, kurā ietverts obligāts, 
pilnībā finansēts pensiju līmenis, Komisija 
un Padome, novērtējot pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras deficīta un 
parāda rādītāju attīstību, ņem vērā arī 
reformas izmaksas valsts pārvaldītajam 
līmenim. Ja parāda attiecība pārsniedz 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību, reformas 
izmaksas ņem vērā tikai tad, ja budžeta 
deficīts saglabājas tuvu atsauces jeb 
salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā piecus 
gadus, sākot ar šādas reformas stāšanos 
spēkā, pievērš uzmanību tās neto 
izmaksām, kas atspoguļojas deficīta un 
parāda attīstībā, pamatojoties uz lineāri 
regresīvu skalu. Turklāt neatkarīgi no tā, 
kad reforma stājas spēkā, tās neto 
izmaksas, kas atspoguļojas parāda attīstībā, 
ņem vērā piecu gadu pārejas perioda 
laikā, sākot ar [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums — jāieraksta) un pamatojoties uz to 
pašu lineāri regresīvo skalu. Šādi 
aprēķinātas neto izmaksas ņem vērā arī 
Padomes lēmumā atbilstīgi Līguma 
126. panta 12. punktu par dažu vai visu tās 
lēmumu atcelšanu saskaņā ar Līguma 
126. panta 6.–9. punktu un 11. punktu, ja 
budžeta deficīts ir ievērojami un pastāvīgi 
pazeminājies un ir sasniedzis līmeni, kas 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai 
vērtībai, un ja parāda kritērija prasību 
neizpildīšanas gadījumā parāds ir sācis 
samazināties. Turklāt tādu pašu uzmanība
pievērš tam, lai samazinātu šīs tīrās 
izmaksas, kas rodas, daļēji vai pilnībā 
atceļot iepriekš minēto pensiju reformu.”

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo pensiju 
reformas īstenošanu, ar ko ievieš vairāku 
pīlāru sistēmu, kurā ietverts obligāts, 
pilnībā finansēts pensiju līmenis, Komisija 
un Padome, novērtējot pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūras deficīta un 
parāda rādītāju attīstību, ņem vērā arī 
reformas izmaksas valsts pārvaldītajam 
līmenim. Ja parāda attiecība pārsniedz 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību, reformas 
visas izmaksas ņem vērā tikai tad, ja 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā, 
sākot ar šādas reformas stāšanos spēkā, 
pievērš uzmanību tās neto izmaksām, kas 
atspoguļojas deficīta un parāda attīstībā, 
pamatojoties uz lineāri regresīvu skalu. 
Turklāt neatkarīgi no tā, kad reforma stājas 
spēkā, tās neto izmaksas, kas atspoguļojas 
parāda attīstībā, ņem vērā, sākot ar [šīs 
regulas spēkā stāšanās datums —
jāieraksta) un pamatojoties uz to pašu 
lineāri regresīvo skalu. Šādi aprēķinātas 
neto izmaksas ņem vērā arī Padomes 
lēmumā atbilstīgi Līguma 126. panta 
12. punktu par dažu vai visu tās lēmumu 
atcelšanu saskaņā ar Līguma 126. panta 6.–
9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts 
ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un 
ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai, un ja parāda 
kritērija prasību neizpildīšanas gadījumā 
parāds ir sācis samazināties. Turklāt tādu 
pašu uzmanību pievērš tam, lai samazinātu 
šīs tīrās izmaksas, kas rodas, daļēji vai 
pilnībā atceļot iepriekš minēto pensiju 
reformu.”

Or. en
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Pamatojums

Pensiju reformām ļoti bieži ir ilgtermiņa ietekme uz dalībvalstu valsts finansēm, tādēļ Eiropas 
Komisijas ierosinātais 5 gadu periods nav būtisks. Iespēja ņemt vērā pensiju reformu tikai 
piecu gadu laikā, novērtējot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras attīstību, var 
atturēt dalībvalstis no tādu pensiju reformām, kurām ir izšķirīga nozīme valsts finanšu 
stabilitātē.

Grozījums Nr. 39
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 2.°punkts – e°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
2.°pants – 7.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo pensiju 
reformas īstenošanu, ar ko ievieš vairāku 
pīlāru sistēmu, kurā ietverts obligāts, 
pilnībā finansēts pensiju līmenis,
Komisija un Padome, novērtējot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras 
deficīta un parāda rādītāju attīstību, ņem 
vērā arī reformas izmaksas valsts 
pārvaldītajam līmenim. Ja parāda attiecība 
pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo vērtību, 
reformas izmaksas ņem vērā tikai tad, ja 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā 
piecus gadus, sākot ar šādas reformas 
stāšanos spēkā, pievērš uzmanību tās neto 
izmaksām, kas atspoguļojas deficīta un 
parāda attīstībā, pamatojoties uz lineāri 
regresīvu skalu. Turklāt neatkarīgi no tā, 
kad reforma stājas spēkā, tās neto 
izmaksas, kas atspoguļojas parāda attīstībā, 
ņem vērā piecu gadu pārejas perioda laikā, 
sākot ar [šīs regulas spēkā stāšanās datums 
— jāieraksta) un pamatojoties uz to pašu 
lineāri regresīvo skalu. Šādi aprēķinātas 

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo pensiju 
reformas īstenošanu, Komisija un Padome, 
novērtējot pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūras deficīta un parāda 
rādītāju attīstību, ņem vērā arī reformas 
izmaksas valsts pārvaldītajam līmenim. Ja 
parāda attiecība pārsniedz atsauces jeb
salīdzināmo vērtību, reformas izmaksas 
ņem vērā tikai tad, ja budžeta deficīts 
saglabājas tuvu atsauces jeb salīdzināmajai 
vērtībai. Šādā nolūkā piecus gadus, sākot 
ar šādas reformas stāšanos spēkā, pievērš 
uzmanību tās neto izmaksām, kas 
atspoguļojas deficīta un parāda attīstībā, 
pamatojoties uz lineāri regresīvu skalu.
Turklāt neatkarīgi no tā, kad reforma stājas 
spēkā, tās neto izmaksas, kas atspoguļojas 
parāda attīstībā, ņem vērā piecu gadu 
pārejas perioda laikā, sākot ar [šīs regulas 
spēkā stāšanās datums — jāieraksta) un 
pamatojoties uz to pašu lineāri regresīvo 
skalu. Šādi aprēķinātas neto izmaksas ņem 
vērā arī Padomes lēmumā atbilstīgi Līguma 
126. panta 12. punktu par dažu vai visu tās 
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neto izmaksas ņem vērā arī Padomes 
lēmumā atbilstīgi Līguma 126. panta 
12. punktu par dažu vai visu tās lēmumu 
atcelšanu saskaņā ar Līguma 126. panta 6.–
9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts 
ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un 
ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai, un ja parāda 
kritērija prasību neizpildīšanas gadījumā 
parāds ir sācis samazināties. Turklāt tādu 
pašu uzmanība pievērš tam, lai samazinātu 
šīs tīrās izmaksas, kas rodas, daļēji vai 
pilnībā atceļot iepriekš minēto pensiju 
reformu.”

lēmumu atcelšanu saskaņā ar Līguma 
126. panta 6.–9. punktu un 11. punktu, ja 
budžeta deficīts ir ievērojami un pastāvīgi 
pazeminājies un ir sasniedzis līmeni, kas 
tuvojas atsauces jeb salīdzināmajai 
vērtībai, un ja parāda kritērija prasību 
neizpildīšanas gadījumā parāds ir sācis 
samazināties. Turklāt tādu pašu uzmanību
pievērš tam, lai samazinātu šīs tīrās 
izmaksas, kas rodas, daļēji vai pilnībā 
atceļot iepriekš minēto pensiju reformu.”

Or. de

Grozījums Nr. 40
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 3.°punkts – a°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
3.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnībā ņemot vērā 1. punktā minēto 
atzinumu, Komisija, ja tā uzskata, ka 
pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nosūta 
atzinumu un ieteikumu Padomei saskaņā ar 
Līguma 126. panta 5. un 6. punktu.”

2. Pilnībā ņemot vērā 1. punktā minēto 
atzinumu, Komisija, ja tā uzskata, ka 
pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, nosūta 
atzinumu un ieteikumu Padomei saskaņā ar 
Līguma 126. panta 5. un 6. punktu.”
Komisija iepazīstina ar savu priekšlikumu 
attiecīgās dalībvalsts parlamentu.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 3.°punkts – c°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
3.°pants – 4.°punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Padomes ieteikums, ko tā iesniedz 
saskaņā ar Līguma 126. panta 7. punktu, 
paredz ne ilgāk kā sešu mēnešu termiņu, 
kurā attiecīgajai dalībvalstij efektīvi 
jārīkojas. Padomes ieteikums arī nosaka 
termiņu pārmērīgā budžeta deficīta 
novēršanai, kam jābūt pilnībā novērstam 
nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas, ja 
vien nepastāv īpaši apstākļi. Padome 
ieteikumā pieprasa, lai dalībvalsts sasniedz 
gada budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz 
prognozi, kura izmantota ieteikuma 
sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci 
gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, 
neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus 
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
ieteikumā norādītajā termiņā.”

4. Padomes ieteikums, ko tā iesniedz 
saskaņā ar Līguma 126. panta 7. punktu, 
paredz ne ilgāk kā sešu mēnešu termiņu, 
kurā attiecīgajai dalībvalstij efektīvi 
jārīkojas. Padomes ieteikums arī nosaka 
termiņu pārmērīgā budžeta deficīta 
novēršanai, kam jābūt pilnībā novērstam 
atbilstīgā laika periodā. Padome ieteikumā 
pieprasa, lai dalībvalsts sasniedz gada 
budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz 
prognozi, kura izmantota ieteikuma 
sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci 
gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, 
neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
ieteikumā norādītajā termiņā.”

Or. de

Grozījums Nr. 42
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 3.°punkts – e°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
3.°pants – 5.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir veikti efektīvi pasākumi, lai 
izpildītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu, un ja pēc 
minētā ieteikuma pieņemšanas norisinās 
negaidīti nelabvēlīgi ekonomikas notikumi, 
kas lielā mērā negatīvi ietekmē valsts 
finanses, tad Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ieteikumu, var nolemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 

5. Ja ir veikti efektīvi pasākumi, lai 
izpildītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu, un ja pēc 
minētā ieteikuma pieņemšanas norisinās 
negaidīti nelabvēlīgi ekonomikas notikumi, 
kas lielā mērā negatīvi ietekmē valsts 
finanses, tad Padome, pamatojoties uz 
Komisijas ieteikumu, var nolemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu, kas izdots saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu. Komisija 
publisko un iesniedz attiecīgās dalībvalsts 
parlamentam pārskatīto ieteikumu. Ar 
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cita starpā drīkst pagarināt budžeta 
deficīta korekcijas termiņu par 
standartermiņu viens gads. Padome 
izvērtē negaidītu un ekonomikai negatīvu 
notikumu esamību, kuriem ir ļoti negatīva 
ietekme uz valsts finansēm, salīdzinājumā 
ar ekonomikas prognozēm savā ieteikumā. 
Padome pēc Komisijas ieteikuma var 
izlemt pieņemt pārskatītu ieteikumu 
atbilstīgi Līguma 126. panta 7. punktam arī 
tad, ja notiek vispārēja nopietna 
ekonomikas lejupslīde.”

pārskatīto ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos 
šīs regulas 2. panta 3. punktā minētos 
faktorus, cita starpā jāpagarina budžeta 
deficīta korekcijas termiņš vismaz par
vienu gadu. Padome izvērtē negaidītu un 
ekonomikai negatīvu notikumu esamību, 
kuriem ir ļoti negatīva ietekme uz valsts 
finansēm, salīdzinājumā ar ekonomikas 
prognozēm savā ieteikumā. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma var izlemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu atbilstīgi Līguma 
126. panta 7. punktam arī tad, ja notiek 
vispārēja nopietna ekonomikas lejupslīde.”

Or. de

Grozījums Nr. 43
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 5.°punkts – a°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
5.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu: svītrots
‘1. Jebkāds Padomes lēmums mudināt 
attiecīgo iesaistīto dalībvalsti īstenot 
pasākumus budžeta deficīta 
samazināšanai saskaņā ar Līguma 
126. panta 9. punktu Padomei jāpieņem 
divu mēnešu laikā pēc Padomes lēmuma, 
kurā tā konstatē, ka nav veikta efektīva 
rīcības saskaņā ar 126. panta 8. punktu. 
Padome paziņojumā pieprasa, lai 
dalībvalsts sasniedz gada budžeta mērķus, 
kas, pamatojoties uz prognozi, kura 
izmantota paziņojuma sagatavošanai, tās 
cikliski koriģēto bilanci gadā uzlabo par 
vismaz 0,5 % no IKP, neskaitot 
vienreizējos un citus īslaicīgus 
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
paziņojumā norādītajā termiņā. Padome 
norāda arī pasākumus, lai veicinātu šo 
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mērķu sasniegšanu.”

Or. de

Grozījums Nr. 44
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 5.°punkts – b°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
5.°pants – 1.a°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Pēc Padomes paziņojuma saskaņā ar 
Līguma 126. panta 9. punktu attiecīgā 
dalībvalsts ziņo Komisijai un Padomei par 
pasākumiem, kas veikti, reaģējot uz 
Padomes paziņojumu. Paziņojumā ietver 
valsts izdevumu mērķus un ieņēmumu 
diskrecionāro pasākumu mērķus, kā arī 
informāciju par pasākumiem, kas veikti, 
reaģējot uz konkrētiem Padomes 
ieteikumiem, lai palīdzētu Padomei 
vajadzības gadījumā pieņemt lēmumu 
saskaņā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu. 
Ziņojumu dara publiski pieejamu.”

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 45
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 5.°punkts – c°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
5.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir veikta efektīva rīcība atbilstīgi 
paziņojumam saskaņā ar Līguma 
126. panta 9. punktu un ja pēc minētā 
paziņojuma pieņemšanas norisinās 

2. Ja ir veikta efektīva rīcība atbilstīgi 
paziņojumam saskaņā ar Līguma 
126. panta 9. punktu un ja pēc minētā 
paziņojuma pieņemšanas norisinās 
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negaidīti nelabvēlīgi ekonomikas 
notikumi, kas lielā mērā negatīvi ietekmē 
valsts finanses, tad Padome, pamatojoties 
uz Komisijas ieteikumu, var nolemt 
pieņemt pārskatītu paziņojumu saskaņā ar 
126. panta 9. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā drīkst pagarināt budžeta 
deficīta korekcijas termiņu par 
standartermiņu viens gads. Padome 
izvērtē negaidītu un ekonomikai negatīvu 
notikumu esamību, kuriem ir ļoti negatīva
ietekme uz valsts finansēm, salīdzinājumā 
ar ekonomikas prognozēm savā ieteikumā. 
Padome pēc Komisijas ieteikuma var 
izlemt pieņemt pārskatītu ieteikumu 
atbilstīgi Līguma 126. panta 9. punktam arī 
tad, ja notiek vispārēja nopietna 
ekonomikas lejupslīde.”

nelabvēlīgi ekonomikas notikumi, kas 
negatīvi ietekmē valsts finanses, tad 
Padome, pēc attiecīgo dalībvalstu valdības 
uzklausīšanas, var nolemt pieņemt 
pārskatītu paziņojumu saskaņā ar 
126. panta 9. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā jāpagarina budžeta deficīta 
korekcijas termiņš vismaz par vienu gadu. 
Padome izvērtē ekonomikai negatīvu 
notikumu esamību, kuriem ir nelabvēlīga
ietekme uz valsts finansēm, un vai tie ir 
saistīti ar Padomes ietekumu īstenošanu, 
salīdzinājumā ar ekonomikas prognozēm 
savā ieteikumā. Padomei pēc Komisijas 
ieteikuma jāizlemj pieņemt pārskatītu 
ieteikumu atbilstīgi Līguma 126. panta 
9. punktam arī tad, ja notiek vispārēja 
ekonomikas lejupslīde.”

Or. de

Grozījums Nr. 46
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 6.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
6.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad izpildās nosacījumi 
Līguma 126. panta 11. punkta 
piemērošanai, Padome piemēro sankcijas 
saskaņā ar 126. panta 11. punktu. 
Jebkuru šādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā 
četrus mēnešus pēc Padomes lēmuma, ar 
kuru tā aicina attiecīgo iesaistīto 
dalībvalsti veikt pasākumus saskaņā ar 
126. panta 9. punktu.”

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 47
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 8.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
8.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuru lēmumu pastiprināt sankcijas 
saskaņā ar Līguma 126. panta 11. punktu 
Padome pieņem ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc ziņojumu iesniegšanas 
datumiem, kas noteikti Regulā (EK) 
Nr. 479/2009. Jebkuru lēmumu atcelt 
kādu no saviem lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar Līguma 126. panta 12. punktu, 
pieņem pēc iespējas ātrāk un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus no 
ziņojumu iesniegšanas datumiem, kas 
noteikti Regulā (EK) Nr. 479/2009.”

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 48
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 10.°punkts – a°apakšpunkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
10.°pants – 1.°punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un Padome regulāri uzrauga
rīcības īstenošanu, ko veic:”

1. Komisija un Padome regulāri pārbauda
rīcības īstenošanu, ko veic:”

Or. de
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Grozījums Nr. 49
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 11.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
11.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Padome nolemj piemērot sankcijas 
iesaistītajai dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 126. panta 11. punktu, tā parasti 
pieprasa naudassodu. Padome var nolemt 
papildināt šo naudassodu ar citiem 
pasākumiem, kas minēti Līguma 
126. panta 11. punktā.”

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 50
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 12.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
12.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Naudassoda summu nosaka 
nemainīgais komponents, kas līdzinās 
0,2 % no IKP, un mainīgais komponents.
Mainīgais komponents līdzinās vienai 
desmitdaļai no starpības starp budžeta 
deficītu procentos no IKP iepriekšējā 
gadā un valsts budžeta deficīta atsauces 
jeb salīdzināmo vērtību vai — ja 
neatbilstība budžeta disciplīnai ietver 
parāda kritēriju —valsts bilanci procentos 
no IKP, kas būtu vajadzējis sasniegt tajā 
pašā gadā atbilstoši paziņojumam 
saskaņā ar Līguma 126. panta 9. punktu.

1. Naudassoda summa nepārsniedz 0,05 % 
no IKP.

Or. de
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Grozījums Nr. 51
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 12.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
12.°pants – 2.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru nākamo gadu, kamēr lēmums par 
to, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, 
nav atcelts, Padome izvērtē, vai attiecīgā 
iesaistītā dalībvalsts ir rīkojusies efektīvi, 
reaģējot uz Padomes paziņojumu saskaņā 
ar Līguma 126. panta 9. punktu. Šajā 
ikgadējā novērtējumā Padome lemj 
saskaņā ar Līguma 126. panta 11. punktu 
pastiprināt sankcijas, ja vien attiecīgā 
iesaistītā dalībvalsts nav izpildījusi 
Padomes paziņojumā noteiktās prasības.
Ja tiek nolemts pieprasīt papildu 
naudassodu, to aprēķina tāpat kā 
1. punktā minēto naudassoda mainīgo 
komponentu.

2. Katru nākamo gadu, kamēr lēmums par 
to, ka pastāv pārmērīgs budžeta deficīts, 
nav atcelts, Padome izvērtē, vai attiecīgā 
iesaistītā dalībvalsts ir rīkojusies efektīvi, 
reaģējot uz Padomes paziņojumu saskaņā 
ar Līguma 126. panta 9. punktu. Ja tiek 
nolemts pieprasīt naudassodu, tā
nepārsniedz 0,01 % no IKP

Or. de

Grozījums Nr. 52
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 12.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
12.°pants – 3.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Jebkura atsevišķa 1. un 2. punktā minētā 
naudassoda augšējā robežvērtība nedrīkst 
pārsniegt 0,5 % no IKP.”

3. Jebkura atsevišķa 1. un 2. punktā minētā 
naudassoda augšējā robežvērtība nedrīkst 
pārsniegt 0,01 % no IKP.”

Or. de
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Grozījums Nr. 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 14.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
16.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos saņem iesaistītās 
dalībvalstis, kam nav pārmērīga budžeta 
deficīta, kā tas noteikts saskaņā ar Līguma 
126. panta 6. punktu, un pret kurām nav 
ierosināta pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra Regulas (ES) 
Nr. [.../...] izpratnē, samērīgi savai daļai 
no kopējā nacionālā kopienākuma (NKI) 
uz to tiesīgajām dalībvalstīm.”

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos saņem iesaistītās 
dalībvalstis, kam ir ekonomikas 
tirdzniecības bilances deficīts, kā tas 
noteikts saskaņā ar Līguma 126. panta 
6. punktu, kas ir stingri saistīts ar 
ilgtspējīgiem ekonomikas, sociālie un 
vides ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 14.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
16.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos saņem iesaistītās 
dalībvalstis, kam nav pārmērīga budžeta 
deficīta, kā tas noteikts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 6. punktu, un pret 
kurām nav ierosināta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūra Regulas 
(ES) Nr. [.../...] izpratnē, samērīgi savai 
daļai no kopējā nacionālā kopienākuma 

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos izmanto Eiropas 
Savienības ieguldījumu un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā, īpaši 
pievēršot uzmanību ilgtspējīgas attīstības 
nepieciešamībai Eiropas Savienības 
nabadzīgākajos reģionos.
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(NKI) uz to tiesīgajām dalībvalstīm."

Or. de

Grozījums Nr. 55
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.°pants – 14.°punkts
Regula°(EK)°Nr.°1467/97
16.°pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos saņem iesaistītās 
dalībvalstis, kam nav pārmērīga budžeta 
deficīta, kā tas noteikts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 6. punktu, un pret 
kurām nav ierosināta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūra Regulas 
(ES) Nr. [.../...] izpratnē, samērīgi savai 
daļai no kopējā nacionālā kopienākuma 
(NKI) uz to tiesīgajām dalībvalstīm."

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma 
311. pantā, un tos piešķir pastāvīgajam 
krīzes novēršanas mehānismam (Eiropas 
Monetārajam fondam). Līdz Eiropas 
Monetārā fonda izveidošanai minētos 
naudassodus ieskaita Eiropas finanšu 
stabilizācijas instrumenta budžetā.

Or. de

Grozījums Nr. 56
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.°pants – 1.°punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula stājas spēkā pēc tam, kad ir 
atjaunoti normāli ekonomiskie apstākļi 
un, ieviešot finanšu tirgu efektīvu 
regulējumu, ir nodrošināts, ka valsts 
obligācijas vairs netiek pakļautas 
spekulācijām.

Or. en
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