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Pakeitimas 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 20
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pt

Pagrindimas

Stabilumo pakto (SP) pasekmės aiškios. Būtina:
- atšaukti SP ir jį pakeisti autentišku užimtumo ir socialinės pažangos paktu;
- pagerinti socialinę ir ekonominę sanglaudą naudojant struktūrinius ir sanglaudos fondus;
- sukurti Solidarumo fondą, kurį sudarytų euro zonos valstybių, turinčių biudžeto perteklių, 
įnašai, ir kuris būtų naudojamas siekiant padėti šalims, patiriančioms sunkumų gamybos, 
pagrindinių viešųjų paslaugų, padoraus darbo vietų kūrimo ir skurdo naikinimo srityse;
- teikti pirmenybę socialiniams rodikliams, užimtumui ir padoriam atlyginimui, socialinei 
gerovei ir lygioms galimybėms.

Pakeitimas 21
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Stabilumo ir augimo paktas ir 
parengta ekonomikos valdymo sistema 
turėtų papildyti ir atitikti Sąjungos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategiją, kuria siekiama stiprinti
Sąjungos konkurencingumą.

Or. de

Pakeitimas 22
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Europos ekonomikos politikos 
koordinavimo semestrui turėtų tekti itin 
svarbus vaidmuo įgyvendinant Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
121 straipsnio 1 dalies nuostatą, kurioje 
nurodoma, kad valstybės narės savo
ekonominę politiką laiko bendru reikalu 
ir ją atitinkamai koordinuoja. Skaidrumas 
ir nepriklausoma priežiūra yra sudėtinės 
sustiprinto ekonomikos valdymo dalys. 
Taryba ir Komisija atitinkamais 
ekonominės politikos koordinavimo 
procedūrų etapais turėtų skelbti savo 
pozicijas ir sprendimus ir juos pagrįsti.

Or. de

Pakeitimas 23
Sven Giegold

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šio reglamento nuostatos visiškai 
atitinka horizontaliąsias SESV sąlygas, 
būtent 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnius, taip pat 
26 protokolo ir 153 straipsnio 5 dalies 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 24
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Turėtų būti skiriama vienkartinė 
bauda, jei valstybė narė nusižengia 
klastodama finansinius ar statistinius 
duomenis ar teikdama klaidinančią 
informaciją.

Or. de

Pakeitimas 25
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Bauda turėtų būti panaši visoms 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euras, ir lygi mažiausiai 0,1 proc. ir 
daugiausiai 0,5 proc. atitinkamos 
valstybės narės praėjusių metų bendrojo 
vidaus produkto (BVP), atsižvelgiant į tai, 
kiek buvo pažeistos Tarybos ir Komisijos 
rekomendacijos. Jei valstybė narė klastoja 
finansinius ar statistinius duomenis ar 
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teikia klaidinančią informaciją, bauda 
turėtų būti 0,5 proc. valstybės narės BVP 
dydžio.

Or. de

Pakeitimas 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos
skyrimas tokioms valstybėms narėms būtų
taisyklė, o ne išimtis.

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos 
tokioms valstybėms narėms būtų skiriamos 
teisingai, veiksmingai ir laikantis 
pagrindinių Europos Sąjungos tikslų ir 
demokratinių vertybių.

Or. en

Pakeitimas 27
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos
skyrimas tokioms valstybėms narėms būtų
taisyklė, o ne išimtis.

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos 
tokioms valstybėms narėms būtų skiriamos 
teisingai, veiksmingai ir laikantis 
pagrindinių Europos Sąjungos tikslų ir 
demokratinių vertybių.

Or. en
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Pakeitimas 28
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Surinktos baudos turėtų būti
paskirstytos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose tuo pačiu metu nėra susidaręs
perviršinis biudžeto deficitas.

(12) Surinktos baudos turėtų būti
panaudotos nuolatiniam krizių sprendimo 
mechanizmui (Europos valiutos fondui).
Iki šio fondo įsteigimo surinktos baudos 
turėtų būti patikėtos Europos finansinio 
stabilumo fondui.

Or. de

Pakeitimas 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Surinktos baudos turėtų būti 
paskirstytos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose tuo pačiu metu nėra susidaręs 
perviršinis biudžeto deficitas.

(12) Surinktos baudos turėtų būti 
paskirstytos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euras ir kuriose susidaręs 
perviršinis biudžeto deficitas, siekiant 
remti jų prisitaikymo procesą suteikiant 
lėšų, kurios būtų griežtai naudojamos 
socialinėms ir aplinkos požiūriu tvarioms 
investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro.

2. Šis reglamentas taikomas valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euras. Laikantis 
Sutarties 153 straipsnio, šiame reglamente 
numatytos sankcijos nebus taikomos 
atlyginimams ir susijusioms darbo rinkos 
institucijoms, ypač minimalaus atlyginimo 
ir kolektyvinių sutarčių sistemoms. 
Siekiant paskirstyti prisitaikymo proceso 
naštą tarp valstybių, kuriose susidaręs 
biudžeto deficitas, ir valstybių, turinčių 
biudžeto perviršį, šis reglamentas bus 
taikomas tik tuo atveju, jei valstybė narė 
turi didelį perviršį.

Or. en

Pakeitimas 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė,
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jį atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma
patvirtina sprendimą. Taryba gali iš dalies 
pakeisti pasiūlymą pagal Sutarties 
293 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 32
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jį atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

Taryba kvalifikuota balsų dauguma
patvirtina sprendimą. Taryba gali iš dalies 
pakeisti pasiūlymą pagal Sutarties
293 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 33
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos siūloma metinė bauda lygi
0,1 % atitinkamos valstybės narės 
praėjusių metų bendrojo vidaus produkto
(BVP).

2. Komisijos siūloma metinė bauda lygi
mažiausiai 0,1 proc. ir ne daugiau kaip 
0,5 proc. atitinkamos valstybės narės 
praėjusių metų bendrojo vidaus produkto
(BVP).

Or. de

Pakeitimas 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija gali, 
atsižvelgdama į išimtines ekonomines 
aplinkybes arba pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą, Komisijai 
pateiktą per dešimt dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto Tarybos sprendimo priėmimo, 
siūlyti sumažinti baudos dydį arba ją 
panaikinti.

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija gali, 
atsižvelgdama į išimtines ekonomines 
aplinkybes, didžiules ekologines 
katastrofas arba pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą, Komisijai 
pateiktą per dešimt dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto Tarybos sprendimo priėmimo, 
siūlyti sumažinti baudos dydį arba ją 
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panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 35
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei valstybė narė klastoja finansinius 
ar statistinius duomenis ar teikia 
klaidinančią informaciją, Taryba, gavusi 
pasiūlymą iš Komisijos, gali priimti 
sprendimą, kuriuo iš valstybės narės 
reikalaujama sumokėti baudą. Ši 
vienkartinė bauda lygi 0,5 proc. 
atitinkamos valstybės narės praėjusių 
metų BVP sumai. Laikoma, kad Taryba 
sprendimą priėmė, jei ji per dešimt dienų 
nuo Komisijos pasiūlymo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma 
nenusprendžia jo atmesti. Taryba gali iš 
dalies pakeisti pasiūlymą pagal Sutarties 
293 straipsnio 1 dalį.

Or. de

Pakeitimas 36
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir
paskirstomos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
Reglamente (ES) Nr. [.../...] apibrėžta 

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir
panaudojamos nuolatiniam krizių 
sprendimo mechanizmui (Europos 
valiutos fondui). Iki Europos valiutos 
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perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas pagal Sutarties 126 straipsnio 6 
dalį, proporcingai jų daliai skaičiuojant 
visas tinkamų valstybių narių bendrąsias 
nacionalines pajamas (BNP).

fondo įsteigimo surinktos baudos turėtų 
būti patikėtos Europos finansinio 
stabilumo fondui.

Or. de

Pakeitimas 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir 
paskirstomos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
Reglamente (ES) Nr. [.../...] apibrėžta 
perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose nėra susidaręs perviršinis deficitas 
pagal Sutarties 126 straipsnio 6 dalį, 
proporcingai jų daliai skaičiuojant visas 
tinkamų valstybių narių bendrąsias 
nacionalines pajamas (BNP).

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir 
paskirstomos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euras, ir kuriose nėra susidaręs 
perviršinis deficitas pagal Sutarties
126 straipsnio 6 dalį, proporcingai jų daliai 
skaičiuojant visas tinkamų valstybių narių 
bendrąsias nacionalines pajamas (BNP)
siekiant remti jų prisitaikymo procesą 
suteikiant lėšų, kurios būtų griežtai 
naudojamos socialinėms ir aplinkos 
požiūriu tvarioms investicijoms.

Or. en

Pakeitimas 38
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas skatinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą su nacionaliniais 
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parlamentais, vyriausybėmis ir kitomis 
atitinkamomis valstybių narių 
institucijomis ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atskaitomybę, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali organizuoti viešas 
diskusijas Tarybos ir Komisijos vykdomos 
makroekonomikos ir biudžeto priežiūros 
klausimu.

Or. de

Pakeitimas 39
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis reglamentas įsigalioja atkūrus 
normalias ekonomines sąlygas ir 
veiksmingu finansinių rinkų reglamentu 
užtikrinus, kad jau nebespekuliuojama 
valstybių obligacijomis.

Or. en


