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Grozījums Nr. 63
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pt

Pamatojums

Stabilitātes pakta (SP) izraisītās sekas ir skaidras. Nepieciešams veikt šādus pasākumus:
– atcelt SP un aizstāt to ar patiesu Nodarbinātības un sociālā progresa paktu;
– stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju, piešķirot struktūrfondiem un Kohēzijas fondam 
vairāk līdzekļu;
– izveidot solidaritātes fondu, kurā izmantotu to eurozonas valstu iemaksas, kurām ir budžeta 
pārpalikums, lai atbalstītu valstis, kurām ir grūtības ar ražošanu, būtiskiem sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, tiesisku darba vietu izveidi un nabadzības izskaušanu;
– piešķirt prioritāti sociālajiem rādītājiem, pienācīgām darba vietām un algām, sociālai 
labklājībai un iespēju vienlīdzībai.

Grozījums Nr. 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. atsauce
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 121. panta 6. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 121. panta 6. punktu 
un 148. panta 3. un 4. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Šīs regulas noteikumi pilnībā atbilst 
LESD horizontālajiem noteikumiem, proti 
7., 8., 9., 10. un 11. pantam, kā arī 
26. protokola un 153. panta 5. punkta 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmas, tāpat kā to pārbaudes 
kritēriji, ir jāpielāgo Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ieviešanas laikā gūtajai 
pieredzei.

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmu saturs, tāpat kā to pārbaudes 
kritēriji, ir jāpielāgo Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ieviešanas laikā gūtajai 
pieredzei, it īpaši attiecībā uz Savienības 
konkurētspēju.

Or. de
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Grozījums Nr. 68
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmas, tāpat kā to pārbaudes 
kritēriji, ir jāpielāgo Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ieviešanas laikā gūtajai 
pieredzei.

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmu saturs, tāpat kā to pārbaudes 
procedūra, ir jāattīsta gan valstu, gan 
Savienības līmenī atbilstoši Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ieviešanas laikā gūtajai 
pieredzei.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmas, tāpat kā to pārbaudes 
kritēriji, ir jāpielāgo Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ieviešanas laikā gūtajai 
pieredzei.

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmu saturs, tāpat kā to pārbaudes 
kritēriji, ir jāattīsta un jāapspriež gan 
valstu, gan Savienības līmenī atbilstoši
Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas 
laikā gūtajai pieredzei.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 
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drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem, lai 
uzlabotu to konkurētspēju.

Or. de

Grozījums Nr. 71
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 
drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 
drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai nodrošinātu valsts 
finanšu ilgtspējību vai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti, vienlaikus atstājot 
budžeta manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Ria Oomen-Ruijten

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 
drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota 
drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai nodrošinātu valsts 
finanšu ilgtspējību un īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
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vajadzību pēc valsts ieguldījumiem. manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pienākums sasniegt un uzturēt vidēja 
termiņa budžeta mērķus jāiedzīvina praksē, 
izmantojot piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas principus.

(7) Pienākums sasniegt un uzturēt vidēja 
termiņa budžeta mērķus jāiedzīvina praksē, 
izmantojot ilgtspējīgus fiskālās politikas 
veidošanas principus.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piesardzīga fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka valdības izdevumu pieaugums 
nepārsniedz piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu; šīs normas 
pārsniegšana ir līdzsvarota ar valdības 
ieņēmumu pieaugumu un pastāvīga 
ieņēmumu samazināšanās tiek 
kompensēta ar izdevumu samazināšanu.

(9) Pareiza fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka publiskajās finansēs vidējā 
termiņā attiecībā uz izdevumiem un 
ieņēmumiem tiek ievērots indikatīvs 
vadlīniju kopums. Nodokļu ieņēmumu 
pieaugums (neieskaitot ieņēmumu 
pagaidu avotus) parasti nedrīkstētu 
atpalikt no IKP pieauguma vidējā 
termiņā. Valdības izdevumu pieaugums 
(tiem sociālajiem pabalstiem un izdevumu 
daļām, kas saistītas ar ekonomikas 
attīstības ciklu) parasti nedrīkstētu 
pārsniegt piesardzīgu IKP vidēja termiņa 
pieaugumu. Diskrecionāri izdevumu 
pieaugumi vai diskrecionāri nodokļu 
ieņēmumu samazinājumi ir jākompensē 
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ar citiem saistītiem diskrecionāriem 
pasākumiem no izdevumu puses vai/un no 
nodokļu ieņēmumu puses.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 75
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piesardzīga fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka valdības izdevumu pieaugums 
nepārsniedz piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu; šīs normas 
pārsniegšana ir līdzsvarota ar valdības 
ieņēmumu pieaugumu un pastāvīga 
ieņēmumu samazināšanās tiek 
kompensēta ar izdevumu samazināšanu.

(9) Ilgtspējīga fiskālās politikas veidošana 
nozīmē ieņēmumu un izdevumu pusē 
ievērot virkni noteikumu, saskaņā ar 
kuriem strukturālu fiskālo ieņēmumu 
pieaugums, neņemot vērā neplānotus 
ieņēmumus, cikliskus un vienreizējus 
pasākumus, parasti nedrīkstētu atpalikt 
no vidēja IKP pieauguma tempa 
ekonomikas attīstības ciklā. Valdības 
izdevumu pieauguma temps parasti
nepārsniedz IKP vidēja termiņa pieaugumu 
ekonomikas attīstības ciklā; 
diskrecionārus izdevumu palielinājumus, 
pārsniedzot šo normu, vai diskrecionārus 
nodokļu ieņēmumu samazinājumus 
līdzsvaro citi diskrecionāri pasākumi 
izdevumu un/vai nodokļu ieņēmumu pusē.
Ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka kā pasliktinoši vai uzlabojoši 
apstākļi Regulas Nr. 1467/97 nozīmē tiek 
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pienācīgi un skaidri ņemti vērā 
ekonomiskās ilgtspējības ilgtermiņa 
faktori, piemēram, sociālā integrācija, 
vides ārējie faktori, jo īpaši klimata 
pārmaiņas, kā arī izmaksas, kas saistītas 
ar tādu negatīvu ārēju faktoru 
internalizāciju, kuri ir slogs nākamajām 
paaudzēm.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īslaicīga novirzīšanās no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos.

(10) Lai veicinātu ekonomikas pilnīgu 
atveseļošanos, īslaicīga novirzīšanās no 
pareizas fiskālās politikas veidošanas būtu 
pieļaujama ekonomikas nopietnas 
lejupslīdes gadījumā, tostarp laikposmā, 
kad ekonomika vēl nedarbojas ar pilnu 
ierasto jaudu.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īslaicīga novirzīšanās no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos.

(10) Lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanos, īslaicīga novirzīšanās no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas 
būtu pieļaujama krīzes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 78
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īslaicīga novirzīšanās no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos.

(10) Lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanos, īslaicīga novirzīšanās no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas 
izņēmuma kārtā būtu pieļaujama 
ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īslaicīga novirzīšanās no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 

(10) Lai veicinātu ekonomikas 
atveseļošanos, īslaicīga novirzīšanās no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas 
būtu pieļaujama ekonomikas nopietnas 
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ekonomikas atveseļošanos. vispārējas lejupslīdes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 80
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nozīmīgas novirzes no piesardzīgas 
fiskālās politikas gadījumā dalībvalstij tiks 
izteikts brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši 
nozīmīga, attiecīgajai dalībvalstij tiks dots
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

(11) Ja ir ievērojamas novirzes no 
piesardzīgas fiskālās politikas, būtu 
jāizsaka dalībvalstij brīdinājums, un 
gadījumā, ja novirze turpina pastāvēt vai ir 
īpaši liela, būtu jāsniedz attiecīgajai 
dalībvalstij ieteikums veikt nepieciešamās 
korektīvās darbības. Eiropas Parlaments 
var uzaicināt attiecīgo dalībvalsti 
izskaidrot Parlamenta kompetentajai 
komitejai dalībvalsts politikas nostādnes 
šajā sakarībā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nozīmīgas novirzes no piesardzīgas
fiskālās politikas gadījumā dalībvalstij tiks 
izteikts brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši 
nozīmīga, attiecīgajai dalībvalstij tiks dots
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

(11) Ja ir ievērojamas novirzes no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas, būtu jāizsaka
dalībvalstij brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši liela, 
būtu jāsniedz attiecīgajai dalībvalstij 
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nozīmīgas novirzes no piesardzīgas
fiskālās politikas gadījumā dalībvalstij tiks 
izteikts brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši 
nozīmīga, attiecīgajai dalībvalstij tiks dots
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

(11) Ja ir ievērojamas novirzes no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas, būtu jāizsaka
dalībvalstij brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši liela, 
būtu jāsniedz attiecīgajai dalībvalstij 
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 83
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz Līguma
136. pantu, jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un nopietnas novirzes no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

(12) Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz LESD
136. pantu, būtu jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un ievērojamas novirzes no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas, 
rīcības trūkums vai nevēlēšanās 
sadarboties.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz Līguma 
136. pantu, jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un nopietnas novirzes no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

(12) Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz Līguma 
136. pantu, jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un nopietnas novirzes no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra iesaistītā dalībvalsts iesniedz 
Padomei un Komisijai to informāciju 
stabilitātes programmā, kas ir vajadzīga 
regulārai daudzpusējai uzraudzībai saskaņā 
ar Līguma 121. pantu, kas ir būtisks 
pamats stabilām cenām un stingrai, stabilai 
izaugsmei, kas veicina nodarbinātības 
kāpumu.

1. Katra iesaistītā dalībvalsts iesniedz 
Padomei un Komisijai informāciju, kas ir 
vajadzīga regulārai daudzpusējai 
uzraudzībai saskaņā ar Līguma 121. pantu, 
iesniedzot stabilitātes programmu, kura 
nodrošina būtisku pamatu stabilām cenām, 
konkurētspējai un stingrai, stabilai 
izaugsmei, kas veicina nodarbinātības 
kāpumu.

Or. de

Grozījums Nr. 86
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, kas minētas 
2. panta a) un b) apakšpunktā, ir jābūt 
pieejamai katru gadu, ietverot iepriekšējo, 
kārtējo un vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem, izaugsmes virzību 
un ekonomikas konkurētspējas 
rādītājiem, kā arī galvenajām ekonomikas 
prognozēm, kas minētas šā panta 2. punkta
a) un b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai
katru gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 87
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, pārbauda attiecīgās 
dalībvalsts sniegtos vidēja termiņa budžeta 
mērķus, izvērtē, vai saimnieciskās 
prognozes, kas ir programmas pamatā, ir 
ticamas, vai korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai ir piemērotas, 
kā arī — vai veiktie vai ierosinātie 
pasākumi, lai piemērotu šīs korekcijas, ir 
pietiekami, lai sasniegtu vidēja termiņa 
budžeta mērķi attiecīgajā ekonomikas 
ciklā.

1. Pamatojoties uz Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar LESD
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
stabilitātes programmā sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus un paredzamā 
valsts kopējā parāda attiecības virzību, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums un nodokļu ieņēmumu 
pieaugums, ņemot vērā kompensējošu 
diskrecionāro pasākumu iespējamo 
ietekmi, atbilst pareizai fiskālās politikas 
veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst ilgtspējīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
ilgtspējīgu un tādējādi arī par tādu, kas 
veicina vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu ilgtermiņā, 
ja izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
prognozēto IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
turpretim nodokļu ieņēmumu pieaugums 
nav lēnāks par valsts ieņēmumu 
pieaugumu, ja vien attiecīgā pozitīvā vai 
negatīvā atšķirība nav saskaņota ar 
diskrecionāriem pasākumiem, ko veic 
attiecībā uz ieņēmumiem un/vai 
izdevumiem;

Or. en

Pamatojums

Skatīt Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ierosināto grozījumu Nr. 1. Turklāt arguments, ka 
valdība var kontrolēt izdevumus, bet ne ieņēmumus, nav korekts. Gan izdevumiem, gan 
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ieņēmumiem ir spēcīga mijiedarbība ar ekonomikas attīstības ciklu, jo lejupslīde iznīcina 
nodokļu ieņēmumus tieši tāpat, kā tā veicina valsts izdevumus.

Grozījums Nr. 92
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais
izdevumu pieaugums ir mazāks par
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu ir veidots tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas vidēja 

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējam 
nodokļu ieņēmumu pieaugumam ir 
jāpārsniedz IKP vidēja termiņa 
pieaugums, turpretim ikgadējais 
izdevumu vidēja termiņa pieaugums 
nedrīkst pārsniegt piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu. Aprēķinot un vērtējot 
valsts izdevumu pieaugumu, nav jāņem 
vērā bezdarbnieka pabalstu un citu ar 
ekonomikas attīstības ciklu saistīto 
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termiņa budžeta mērķa sasniegšanai; sociālās jomas izdevumu ietekme. 
Novirzes no šīm indikatīvajām izdevumu 
un pieauguma tendencēm nav uzskatāmas 
par problēmu, ja šīs novirzes ir saskaņotas 
ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem, ko veic izdevumu vai 
ieņēmumu sadaļā vai abās šajās sadaļās. 
Gan atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu IKP 
vidēja termiņa pieaugumu, gan atšķirība 
starp nodokļu ieņēmumu pārmērīgu 
pieaugumu un IKP vidēja termiņa 
pieaugumu ir veidotas tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu
ir veidots tā, lai nodrošinātu atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un ilgtspējīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas, kas 
vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Ilgtspējīga izaugsme vidējā termiņā 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome
ņem vērā to strukturālo reformu 
īstenošanu, kas sekmē Savienības mērķu 
sasniegšanu izaugsmes, nodarbinātības, 
kā arī sociālās un reģionālās kohēzijas 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome var 
ņemt vērā tikai to būtisko strukturālo 
reformu īstenošanu, kas tieši ietekmē 
izdevumu samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta tām
reformām, ko īsteno, lai saglabātu esošās 
darba vietas un radītu jaunas un labākas 
darba vietas, kā arī reformām, kuru 
pamatā ir valsts ieguldījumi. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
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kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko stiprina vairāku līmeņu 
sistēmu. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
vadītā pensiju līmeņa reformas izmaksas 
tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 100
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot būtiskas strukturālas reformas, 
īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši pensiju 
reformām, lai ieviestu vairāku pīlāru 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts vadītā pensiju līmeņa 
reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas lejupslīdes
periodos, tostarp pēckrīzes periodā un 
laikposmā, kad ekonomika vēl nedarbojas 
ar pilnu jaudu, dalībvalstīm atļauj uz laiku 
pilnībā neveikt korekcijas, ko paredz
ceturtajā daļā minētā fiskālās politikas 
veidošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Lai veicinātu ekonomikas atlabšanu, 
krīzes periodos dalībvalstīm var atļaut uz 
laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko paredz
ceturtajā daļā minētā piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 103
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Tikai ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā piesardzīgā
fiskālās politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa



PE458.552v01-00 24/35 AM\856336LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas lejupslīdes periodos 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, ko paredz ceturtajā 
daļā minētā ilgtspējīgā fiskālās politikas 
veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome, pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgu
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko vai 
paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu,
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko vai 
paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

2. Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

Novirze no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
ilgtspējīgu fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi var neņemt vērā lejupslīdes
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Gadījumā, ja novirze no ilgtspējīgas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ar izņēmuma statusu
iesniedz Padomei un Komisijai to 
informāciju konverģences programmā, kas 
ir vajadzīga regulārai daudzpusējai 
uzraudzībai saskaņā ar Līguma 121. pantu, 
kas ir būtisks pamats cenu stabilitātei un 
stingrai, stabilai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu.

1. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
izņēmums, iesniedz Padomei un Komisijai 
to informāciju, kas ir vajadzīga regulārai 
daudzpusējai uzraudzībai saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, iesniedzot 
konverģences programmu, kura nodrošina
būtisku pamatu cenu stabilitātei, 
konkurētspējai un stingrai, stabilai 
izaugsmei, kas veicina nodarbinātības 
kāpumu.

Or. de

Grozījums Nr. 112
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro
ieņēmumu pasākumiem, izaugsmes virzību 
un ekonomikas konkurētspējas 
rādītājiem, kā arī galvenajām ekonomikas 
prognozēm, uz kurām ir atsauces šā panta 
2. punkta a) un b) apakšpunktā, ir jābūt 
pieejamai katru gadu, ietverot iepriekšējo, 
kārtējo un vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 113
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, pārbauda attiecīgās 
dalībvalsts sniegtos vidēja termiņa budžeta 
mērķus, izvērtē, vai saimnieciskās 
prognozes, kas ir programmas pamatā, ir 
ticamas, vai korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai ir piemērotas, 
kā arī — vai veiktie un/vai ierosinātie 
pasākumi, lai piemērotu šīs korekcijas, ir 
pietiekami, lai sasniegtu vidēja termiņa 
budžeta mērķi attiecīgajā ekonomikas 
ciklā.

1. Pamatojoties uz Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar LESD
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
konverģences programmā sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus un paredzamā 
valsts kopējā parāda attiecības virzību, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā un panāktu 
stabilu konverģenci.
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst ilgtspējīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
ilgtspējīgu un tādējādi arī par tādu, kas 
veicina vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu ilgtermiņā, 
ja izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
ilgtspējīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Ilgtspējīga izaugsme vidējā termiņā 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome var 
ņemt vērā tikai to būtisko strukturālo 
reformu īstenošanu, kas tieši ietekmē 
izdevumu samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš atbilstoši paaudžu 
solidaritātes shēmai valsts finansētu
pensiju līmeni. Dalībvalstīm, kas īsteno 
šādas reformas, ir ļauts pilnībā neveikt
vidēja termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
vadītā pensiju līmeņa reformas izmaksas 
tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.
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Grozījums Nr. 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko stiprina vairāku līmeņu 
sistēmu. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
vadītā pensiju līmeņa reformas izmaksas 
tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 121
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 

Īstenojot būtiskas strukturālas reformas, 
īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši pensiju 
reformām, lai ieviestu vairāku pīlāru 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
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novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts vadītā pensiju līmeņa 
reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Krīzes periodos dalībvalstīm var atļaut uz 
laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko paredz
ceturtajā daļā minētā piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 123
David Casa

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Tikai ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā piesardzīgā
fiskālās politikas veidošana.
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Grozījums Nr. 124
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā ilgtspējīgā
fiskālās politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
programmā korekcijas.

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome, pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgu
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
programmā korekcijas.

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Sven Giegold

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis ar izņēmuma statusu, 
un Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu,
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, uz kurām attiecas 
izņēmums, un Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas pārbaudes, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo būtisko 
budžeta stāvokļa novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai atbilstīgām 
korekcijām šā mērķa sasniegšanai, sekojot 
novirzēm no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi var neņemt vērā lejupslīdes
gadījumā.

Or. en


