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Pakeitimas 63
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo pakto pasekmės yra aiškios. Būtina:
- panaikinti Stabilumo paktą ir jį pakeisti tikru užimtumo ir socialinės pažangos paktu;
- skatinti ekonomiką ir socialinę sanglaudą pasinaudojant daugiau struktūrinių fondų ir 
sanglaudos fondu;
- sukurti Solidarumo fondą, kuris būtų kaupiamas iš euro zonos šalių, kuriose yra biudžeto 
perteklius, įnašų siekiant paremti su gamybos, pagrindinių viešųjų paslaugų teikimo, darbo 
vietų su teisėmis kūrimo ir skurdo naikinimo sunkumais susiduriančias šalis;
- pirmenybę teikti socialiniams rodikliams, deramam darbui ir užmokesčiui, socialinei gerovei 
ir lygioms galimybėms.

Pakeitimas 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 65
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 nurodomoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį, 148 straipsnio 3dalį ir 148 
straipsnio 4 dalį,

Or. en

Pakeitimas 66
Sven Giegold

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Šio reglamento nuostatos visiškai 
atitinka horizontaliąsias SESV sąlygas, 
nurodytas 7, 8, 9, ir 11 straipsniuose, taip 
pat Protokolo (Nr. 26) ir 153 straipsnio 5 
dalies nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 67
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą.

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą,
ypač atsižvelgiant į Sąjungos 
konkurencingumą.

Or. de
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Pakeitimas 68
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą.

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo procedūrą reikėtų 
toliau plėtoti nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą.

Or. en

Pakeitimas 69
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą.

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau plėtoti ir svarstyti nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis atsižvelgiant į 
patirtį, įgytą įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą.

Or. en

Pakeitimas 70
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
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užtikrintų sparčią pažangą siekiant tvarumo 
ir galėtų imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų 
poreikius.

užtikrintų sparčią pažangą siekiant tvarumo 
ir galėtų imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų 
poreikius siekiant pagerinti jų 
konkurencingumą.

Or. de

Pakeitimas 71
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
užtikrintų sparčią pažangą siekiant tvarumo 
ir galėtų imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų 
poreikius.

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
užtikrintų viešųjų finansų tvarumą ar
sparčią pažangą siekiant tvarumo ir tuo pat 
metu galėtų imtis biudžetinių priemonių, 
visų pirma atsižvelgiant į valstybės 
investicijų poreikius.

Or. en

Pakeitimas 72
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
užtikrintų sparčią pažangą siekiant tvarumo 
ir galėtų imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų 
poreikius.

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą 
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
užtikrintų viešųjų finansų tvarumą ir
sparčią pažangą siekiant tvarumo ir galėtų 
imtis biudžetinių priemonių, visų pirma 
atsižvelgiant į valstybės investicijų 
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poreikius.

Or. en

Pakeitimas 73
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Įpareigojimą pasiekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą ir jo laikytis reikia pradėti 
taikyti apibrėžus atsargios fiskalinės 
politikos principus.

(7) Įpareigojimą pasiekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą ir jo laikytis reikia pradėti 
taikyti apibrėžus tvarios fiskalinės 
politikos principus.

Or. en

Pakeitimas 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atsargi fiskalinė politika reiškia, kad
valdžios sektoriaus išlaidų augimo rodiklis
paprastai neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio; minėtos 
normos viršijimas atitinka diskrecinį 
valdžios sektoriaus pajamų didinimą, o 
diskrecinis pajamų mažinimas 
kompensuojamas išlaidų mažinimu.

(9) Patikima fiskalinė politika reiškia, kad
vidutinės trukmės laikotarpiu viešiesiems 
finansams taikomas orientacinių gairių 
dėl išlaidų ir pajamų rinkinys. Mokestinių 
pajamų (atmetus laikinus pajamų 
šaltinius) augimas paprastai neturi 
atsilikti nuo vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio. Valdžios sektoriaus 
išlaidų (įskaitant socialinę paramą ir su 
verslo ciklu susijusias išlaidų dalis) 
augimas paprastai neturėtų viršyti
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio. Diskreciniai išlaidų padidinimai 
ar diskreciniai mokestinių pajamų
sumažinimai turi būti kompensuojami 
kitomis su išlaidomis ir (arba) 
mokestinėmis pajamomis susijusiomis 
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diskrecinėmis priemonėmis.

Or. en

Pagrindimas

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Pakeitimas 75
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atsargi fiskalinė politika reiškia, kad 
valdžios sektoriaus išlaidų augimo rodiklis 
paprastai neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio; minėtos 
normos viršijimas atitinka diskrecinį 
valdžios sektoriaus pajamų didinimą, o 
diskrecinis pajamų mažinimas 
kompensuojamas išlaidų mažinimu.

(9) Tvari fiskalinė politika reiškia, kad turi 
būti laikomasi taisyklių dėl pajamų ir 
išlaidų rinkinio, pagal kurias struktūrinių 
fiskalinių pajamų, išskyrus neplanuotas 
pajamas, ciklines pajamas ir vienkartines 
priemones, augimas paprastai neturėtų 
atsilikti nuo vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio per verslo ciklo 
laikotarpį; valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo rodiklis paprastai neviršija 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio
per verslo ciklo laikotarpį, diskreciniai
minėtos normos viršijimai ar diskreciniai 
mokestinių pajamų sumažinimai 
kompensuojami kartu taikomomis kitomis 
su išlaidomis ir (arba) mokestinėmis 
pajamomis susijusiomis diskrecinėmis 
priemonėmis. Tvari fiskalinė politika 
kuriama tinkamai ir aiškiai atsižvelgiant, 
kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 
1467/97, į sunkinančiuosius ar 
švelninančiuosius ilgalaikio ekonomikos 
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tvarumo veiksnius, kaip, pvz., socialinė 
įtrauktis, šalutinis poveikis aplinkai, ypač 
klimato kaita, ir , išlaidas, susijusias su 
kito neigiamo pašalinio poveikio 
internalizavimu, kurios taptų našta 
ateities kartoms.

Or. en

Pakeitimas 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio
ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

(10) Laikinai nukrypti nuo patikimos
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam ekonomikos nuosmukiui,
įskaitant laikotarpį, kurio metu 
ekonomika neišnaudoja normalaus savo 
potencialo, kad būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos visiškam ekonomikos atsigavimui.

Or. en

Pagrindimas

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.
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Pakeitimas 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios 
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios 
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant recesijai, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 78
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios 
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios 
fiskalinės politikos išimtiniais atvejais
turėtų būti leidžiama esant dideliam bendro 
pobūdžio ekonomikos nuosmukiui, kad 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
ekonomikos atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 79
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio 

(10) Laikinai nukrypti nuo tvarios
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio 
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ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos 
atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 80
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių.

(11) Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių. Europos 
Parlamentas gali paraginti atitinkamą 
valstybę narę jo kompetentingam 
komitetui paaiškinti savo šios srities 
politiką.

Or. en

Pakeitimas 81
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Didelio nukrypimo nuo atsargios
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 

(11) Didelio nukrypimo nuo tvarios
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
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taisomųjų priemonių. taisomųjų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 82
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Didelio nukrypimo nuo atsargios
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių.

(11) Didelio nukrypimo nuo tvarios
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 83
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis Sutarties 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo 
atsargios fiskalinės politikos atvejais.

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis SESV 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo 
atsargios fiskalinės politikos atvejais ir 
tuomet, kai nesiimama veiksmų ar 
nenorima bendradarbiauti.

Or. en



AM\856336LT.doc 13/36 PE458.552v01-00

LT

Pakeitimas 84
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis Sutarties 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo
atsargios fiskalinės politikos atvejais.

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis Sutarties 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo tvarios
fiskalinės politikos atvejais.

Or. en

Pakeitimas 85
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos dalyvaujančios valstybės narės 
Tarybai ir Komisijai reguliariai teikia
daugiašalei priežiūrai vykdyti reikalingą 
informaciją, kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnyje, teikdamos stabilumo 
programas; taip sudaromas pagrindas kainų 
stabilumui ir dideliam tvariam augimui, 
leidžiančiam kurti naujas darbo vietas.

1. Visos dalyvaujančios valstybės narės 
Tarybai ir Komisijai reguliariai teikia 
daugiašalei priežiūrai vykdyti reikalingą 
informaciją, kaip numatyta Sutarties 121 
straipsnyje, teikdamos stabilumo 
programas; taip sudaromas pagrindas kainų 
stabilumui, konkurencingumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas 
darbo vietas.

Or. de
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Pakeitimas 86
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, augimo 
raidą ir ekonomikos konkurencingumo 
rodiklius ir 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytas pagrindines ekonomines 
prielaidas pateikiama kiekvienais metais ir 
apima praėjusius metus, einamuosius 
metus ir bent kitus trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 87
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama SESV 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių jų stabilumo 
programose pateiktus vidutinės trukmės 
biudžeto tikslus ir numatomą bendros 
skolos santykio raidą, įvertina, ar 
ekonominės prielaidos, kuriomis 
grindžiama programa, yra patikimos, ar 
koregavimo planas siekiant vidutinės 
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priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

trukmės biudžeto tikslo yra tinkamas ir ar 
taikomos arba siūlomos priemonės, skirtos 
laikytis koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu.

Or. en

Pakeitimas 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų ir 
mokestinių pajamų augimo raida, 
atsižvelgiant į galimą kompensacinių 
diskrecinių priemonių kompensacinį
poveikį, atitiktų patikimą fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 89
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
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kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią
fiskalinę politiką.

kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų tvarią
fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 90
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra tvari, ir 
todėl ja padedama siekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo laikytis, 
jei įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija numatomo vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, o 
mokestinių pajamų augimas neatsilieka 
nuo valdžios sektoriaus pajamų augimo,
nebent perviršiai ar trūkumai 
kompensuojami diskrecinėmis pajamų ir 
(arba) išlaidų priemonėmis;
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Or. en

Pagrindimas

Žr. Europos profesinių sąjungų konfederacijos 1 pakeitimą. Be to, teiginys, kad vyriausybės 
gali kontroliuoti išlaidas, bet ne pajamas, yra neteisingas. Ir išlaidos, ir pajamos yra labai 
susijusios su verslo ciklu, o nuosmukis mažina mokestines pajamas lygiai taip pat, kaip ir 
didina valdžios sektoriaus išlaidas.

Pakeitimas 92
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis
mokestinių pajamų augimas neturėtų 
viršyti vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio, o metinis išlaidų augimas
neturėtų viršyti rodiklio, kuris yra 
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pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį. Apskaičiuojant ir 
vertinant valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raidą neatsižvelgiama į nedarbo 
draudimo išmokų ir kitų su verslo ciklu 
susijusių socialinių išlaidų poveikį. 
Nukrypimai nuo šios orientacinės išlaidų 
ir augimo raidos nelaikomas problema 
tais atvejais, kai šie nukrypimai 
kompensuojami kompensacinėmis išlaidų 
arba pajamų, arba išlaidų ir pajamų
priemonėmis. Valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo rodiklio ir nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio skirtumas ir 
mokestinių pajamų augimo rodiklio ir 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti tokie, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 94
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už tvarų vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio skirtumas 
turi būti toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en
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Pakeitimas 95
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Tvarus vidutinės trukmės augimas turėtų 
būti vertinamas remiantis dešimties metų 
projekcijomis, kurios turi būti reguliariai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas struktūrines 
reformas, kurios padeda siekti Sąjungos 
augimo, užimtumo ir socialinės ir 
regioninės sanglaudos tikslų.
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Or. en

Pakeitimas 97
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, 
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, 
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba gali atsižvelgti tik į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas reformoms, 
kuriomis išsaugomos esamos ir kuriamos 
naujos ir geresnės darbo vietos, taip pat 
reformoms, paremtoms viešosiomis 
investicijomis. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo.

Or. en

Pakeitimas 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis sustiprinama
daugiapakopė sistema. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.
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Pakeitimas 100
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Iš šių reformų, ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformai, kuria įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai 
nukrypti nuo koregavimo plano, kuris 
reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 

Didelio ekonomikos nuosmukio 
laikotarpiais, įskaitant laikotarpius po 
nuosmukio ir laikotarpius, kurių metu 
ekonomika dar neišnaudoja savo 
potencialo, valstybėms narėms leidžiama 
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politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje. laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
kuris reikalingas vykdant fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Recesijos laikotarpiais valstybėms narėms 
gali būti leidžiama laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos 
ekonomikos atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 103
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en
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Pakeitimas 104
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio ekonomikos nuosmukio 
laikotarpiais valstybėms narėms gali būti 
leidžiama laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 105
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą.
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą.
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje tvarią
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

Or. en
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Pakeitimas 106
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo
tvarios fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 107
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Didelio nukrypimo nuo atsargios
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

2. Didelio nukrypimo nuo tvarios
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.
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Pakeitimas 108
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais;
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo tvarios
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su tvarią
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais;
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant recesijai.
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Pakeitimas 110
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo tvarios
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 111
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas 
darbo vietas.

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui, 
konkurencingumui ir dideliam tvariam 
augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo 
vietas.

Or. de
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Pakeitimas 112
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, augimo 
raidą ir ekonomikos konkurencingumo 
rodiklius ir 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytas pagrindines ekonomines 
prielaidas pateikiama kiekvienais metais ir 
apima praėjusius metus, einamuosius 
metus ir bent kitus trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 113
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama SESV 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių jų 
konvergencijos programose pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus ir 
numatomą bendros skolos santykio raidą, 
įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
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vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 114
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų tvarią
fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 115
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, Laikoma, kad fiskalinė politika yra tvari, ir 
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ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

todėl ja padedama siekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo laikytis, 
jei įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 116
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

(a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 117
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Tvarus vidutinės trukmės augimas turėtų 
būti vertinamas remiantis dešimties metų 
projekcijomis, kurios turi būti reguliariai 
atnaujinamos.

Or. en
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Pakeitimas 118
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, 
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė, 
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba gali atsižvelgti tik į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama
daugiapakopė sistema, apimanti ir 

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama vieša ir 
pagal perskirstymo principą finansuojama 
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privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

pakopa. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis sustiprinama
daugiapakopė sistema. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en
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Pakeitimas 121
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Iš šių reformų, ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformai, kuria įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Recesijos laikotarpiais valstybėms narėms 
gali būti leidžiama laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en
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Pakeitimas 123
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 124
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 125
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje tvarią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

Or. en

Pakeitimas 126
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo tvarios fiskalinės politikos.
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Or. en

Pakeitimas 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant recesijai.

Or. en


