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Grozījums Nr. 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. pt

Pamatojums

Stabilitātes pakta (SP) sekas ir skaidri zināmas. Ir nepieciešams:
- atcelt SP un aizstāt to ar patiesu Nodarbinātības un sociālā progresa paktu;
- veicināt ekonomisko un sociālo kohēziju ar plašāku struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
izmantošanu;
- izveidot solidaritātes fondu, kurā ieguldījumus veiktu euro zonas valstis ar budžeta 
pārpalikumu, lai grūtībās nonākušās valstīs atbalstītu ražošanu, svarīgākos sabiedriskos 
pakalpojumus, tādu darba vietu radīšanu, kurās tiek nodrošināta tiesību ievērošana, kā arī 
nabadzības izskaušanu;
- dot priekšroku sociālajiem rādītājiem, pienācīgām darba vietām un algām, sociālajai 
labklājībai un vienlīdzīgām iespējām.

Grozījums Nr. 45
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
–
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Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
1. atsauce 

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. punktu un 4. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Regulas priekšlikums
2. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir jāizmanto pieredze, kas gūta 
Ekonomikas un monetārās savienības 
darbības pirmajos desmit gados.

(2) Ir jāizmanto tā pieredze attiecībā uz 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas 
gūta Ekonomikas un monetārās savienības 
darbības pirmajos desmit gados.

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
6. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šīs procedūras pamatā jābūt 
brīdināšanas mehānismam, lai laikus 
atklātu radušos makroekonomisko 
nelīdzsvarotību. Tā jābalsta uz indikatīva 
un pārredzama rādītāju kopsavilkuma 
izmantošanu kopā ar ekonomisko 
novērtējumu.

6. Šīs procedūras pamatā jābūt 
brīdināšanas mehānismam, lai laikus 
atklātu radušos makroekonomisko 
nelīdzsvarotību. Tā jābalsta uz indikatīva 
un pārredzama rādītāju kopsavilkuma 
izmantošanu kopā ar ekonomisko 
novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz 
konkurētspēju.

Or. de

Grozījums Nr. 49
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
7. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rādītāju kopsavilkums jāveido no 
ierobežotas ekonomikas un finanšu rādītāju 
kopas ar attiecīgām indikatīvām 
robežvērtībām, lai atklātu
makroekonomisko nelīdzsvarotību. 
Rādītāju kopsavilkuma elementi laika gaitā 
var mainīties, cita starpā, ja rodas draudi 
makroekonomiskajai stabilitātei vai kļūst 
pieejamāka attiecīgā statistika.

7. Rādītāju kopsavilkumā būtu jāiekļauj 
ierobežots skaits ekonomisko un finanšu 
rādītāju, kuri ir svarīgi konkurētspējai un
makroekonomiskās nelīdzsvarotības
atklāšanai, turklāt attiecībā uz noteiktiem 
rādītājiem ir jāparedz indikatīvas 
robežvērtības. Rādītāju kopsavilkuma 
elementi laika gaitā var mainīties, cita 
starpā, ja rodas draudi makroekonomiskajai 
stabilitātei vai kļūst pieejamāka attiecīgā 
statistika.

Or. de
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Grozījums Nr. 50
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
9. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Balstoties uz daudzpusējo uzraudzības 
procedūru un brīdināšanas mehānismu, 
Komisijai jāidentificē tās dalībvalstis, 
kurās jāveido padziļinātais pārskats. 
Padziļinātajā pārskatā jāietver pamatīga 
nelīdzsvarotības cēloņu analīze dalībvalstī, 
kurā veido pārskatu. Tas jāapspriež 
Padomē un Eurogrupā.

(9) Balstoties uz daudzpusējo uzraudzības 
procedūru un brīdināšanas mehānismu, 
Komisijai jāidentificē tās dalībvalstis, 
kurās jāveido padziļinātais pārskats. 
Padziļinātajā pārskatā jāietver pamatīga 
nelīdzsvarotības cēloņu analīze dalībvalstī, 
kurā veido pārskatu. Tam vajadzētu būt 
balstītam uz detalizētu pētījumu par plašu 
ekonomikas mainīgo lielumu klāstu un 
tajā būtu jāņem vērā katras valsts 
īpatnības saistībā ar darba attiecībām un 
sociālo dialogu. Tas būtu jāapspriež 
Padomē un — attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru naudas vienība ir euro — arī 
Eurogrupā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
11. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Novērtējot nelīdzsvarotību, jāņem 
vērā tās nopietnība, tas, cik lielā mērā tā 
uzskatāma par pastāvīgu, un iespējamā 
negatīvā ekonomiskā un finansiālā ietekme 
uz citām dalībvalstīm. Jāņem vērā arī 
attiecīgās dalībvalsts ekonomisko 
korekciju iespējas un tas, cik sekmīgi 
pildīti iepriekšējie ieteikumi, kas izdoti 
saskaņā ar šo regulu, un citi ieteikumi, kas 
izdoti saskaņā ar Līguma 121. pantu 
daudzpusējās uzraudzības ietvaros, īpaši 
vispārējās pamatnostādnes dalībvalstu un 

(11) Novērtējot nelīdzsvarotību, jāņem 
vērā tās nopietnība, tas, cik lielā mērā tā 
uzskatāma par pastāvīgu, un iespējamā 
negatīvā ekonomiskā un finansiālā ietekme 
uz citām dalībvalstīm. Ir jāsaprot 
nelīdzsvarotības strukturālais vai 
īstermiņa raksturs, kā arī tās cēloņi valsts 
vai Savienības līmenī vai ārēju iemeslu 
dēļ. Būtu pienācīgi jāņem vērā 
savstarpējā saikne starp politikas izvēlēm 
dažādās dalībvalstīs, kā arī t.s. domino 
efekts. Jāņem vērā arī tas, cik sekmīgi 
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Savienības ekonomikas politikai. attiecīgā dalībvalsts ir pildījusi 
iepriekšējos ieteikumus, kas izdoti saskaņā 
ar šo regulu, un citus ieteikumus, kas izdoti 
saskaņā ar Līguma 121. pantu 
daudzpusējās uzraudzības ietvaros, īpaši 
vispārējās pamatnostādnes dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikai, un šādu 
ieteikumu rezultāti.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
12. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja ir konstatēta makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība, attiecīgajai dalībvalstij 
jānosūta ieteikumi, kuros sniedz norādes 
par veicamajiem politikas pasākumiem. 
Attiecīgajai dalībvalstij nelīdzsvarotības 
novēršanai domātie politikas pasākumi 
jāveic laikus un jāizmanto visi pieejamie 
valsts iestāžu kontrolē esošie politikas 
instrumenti. Tie jāpieskaņo attiecīgās 
dalībvalsts videi un apstākļiem, un tiem 
jāaptver galvenās ekonomikas politikas 
jomas, iespējams, tostarp arī fiskālo un 
atalgojuma politiku, darba tirgus, produktu 
un pakalpojumu tirgus un finanšu sektora 
sistēmu.

(12) Ja ir konstatēta makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība, attiecīgajai dalībvalstij 
jānosūta ieteikumi, kuros sniedz norādes 
par veicamajiem politikas pasākumiem. 
Attiecīgajai dalībvalstij nelīdzsvarotības 
novēršanai domātie politikas pasākumi 
jāveic laikus un jāizmanto visi pieejamie 
valsts iestāžu kontrolē esošie politikas 
instrumenti. Tie jāpieskaņo attiecīgās 
dalībvalsts videi un apstākļiem, un tiem 
jāaptver galvenās ekonomikas politikas 
jomas, iespējams, tostarp arī fiskālo 
politiku, darba tirgus, produktu un 
pakalpojumu tirgus un finanšu sektora 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
12. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ja ir konstatēta makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība, attiecīgajai dalībvalstij 
jānosūta ieteikumi, kuros sniedz norādes 
par veicamajiem politikas pasākumiem. 
Attiecīgajai dalībvalstij nelīdzsvarotības
novēršanai domātie politikas pasākumi 
jāveic laikus un jāizmanto visi pieejamie
valsts iestāžu kontrolē esošie politikas 
instrumenti. Tie jāpieskaņo attiecīgās 
dalībvalsts videi un apstākļiem, un tiem 
jāaptver galvenās ekonomikas politikas 
jomas, iespējams, tostarp arī fiskālo un 
atalgojuma politiku, darba tirgus, produktu 
un pakalpojumu tirgus un finanšu sektora 
sistēmu.

(12) Ja ir konstatēta makroekonomiskā 
nelīdzsvarotība, attiecīgajai dalībvalstij 
jānosūta ieteikumi, kuros sniedz norādes 
par veicamajiem politikas pasākumiem. 
Attiecīgajai dalībvalstij nelīdzsvarotības 
novēršanai domātie politikas pasākumi 
jāveic laikus un jāizmanto visi attiecīgie
valsts iestāžu kontrolē esošie politikas 
instrumenti. Tiem būtu jābalstās uz plašu 
dialogu ar sociālajiem partneriem un 
citām ieinteresētajām personām 
dalībvalstīs un tajos pilnībā būtu jāņem 
vērā ierobežojumus, ko valdības rīcībai 
rada šo ieinteresēto personu 
pamattiesības. Tie būtu jāpieskaņo 
attiecīgās dalībvalsts videi un apstākļiem, 
un tiem jāaptver galvenās ekonomikas 
politikas jomas, iespējams, tostarp arī 
fiskālo politiku, darba tirgus, produktu un 
pakalpojumu tirgus un finanšu sektora 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
15. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Visām dalībvalstīm, kurām piemērota 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra, jāizveido korektīvo pasākumu 
plāns, kurā sīki izklāstīta politika, kuras 
mērķis ir ieviest Padomes ieteikumus. 
Korektīvo pasākumu plānā jāietver termiņi, 
kādos paredzēts ieviest pasākumus. To pēc 
Komisijas ziņojuma apstiprina Padome.

(15) Visām dalībvalstīm, kurām piemērota 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra, jāizveido korektīvo pasākumu 
plāns, kurā sīki izklāstīta politika, kuras 
mērķis ir ieviest Padomes ieteikumus. 
Korektīvo pasākumu plānā jāatspoguļo 
nelīdzsvarotības raksturs, tajā jāiekļauj 
tikai tādi politikas aspekti, kurus valdības 
iestādes likumīgi kontrolē, un jāietver 
termiņi, kādos paredzēts ieviest 
pasākumus. To pēc Komisijas ziņojuma 
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apstiprina Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
attiecībā uz rādītāju kopsavilkumu. 
Deleģētie akti jo īpaši ir vajadzīgi, lai 
sagatavotu sarakstu ar atbilstīgiem 
rādītājiem, kas jāiekļauj rādītāju 
kopsavilkumā, un lai pielāgotu 
izmantojamo rādītāju kombināciju, 
robežvērtības un metodoloģiju. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darbu 
laikā pienācīgi apspriestos, tostarp 
ekspertu līmenī un ar sociālajiem 
partneriem.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šīs regulas noteikumi pilnībā atbilst 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
horizontālajām klauzulām, proti, 7., 8., 9., 
10. un 11. pantam un 153. panta 
5. punktam, kā arī 26. protokola 
noteikumiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „nelīdzsvarotība” ir makroekonomikas 
norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts 
ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās 
savienības, vai visas Savienības stabilu 
darbību kopumā.

a) nelīdzsvarotība ir kopējā pieprasījuma 
un kopējā piedāvājuma pastāvīga attīstība 
pretējos virzienos, kā rezultātā 
sistemātiski rodas pārpalikums vai deficīts 
tautsaimniecības kopējo uzkrājumu 
pozīcijā, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts 
ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās 
savienības, vai kopumā visas Savienības 
stabilu darbību.

Or. en

Pamatojums

Lai izveidotu labi strādājošu politikas procesu, ir nepieciešama vispārēja, taču precīza 
definīcija, kas attiektos uz visiem iespējamiem nelīdzsvarotības veidiem. Ar šo grozījumu tāda 
definīcija tiek sniegta.

Grozījums Nr. 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „nelīdzsvarotība” ir makroekonomikas 
norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts 
ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās 
savienības, vai visas Savienības stabilu 
darbību kopumā.

a) „nelīdzsvarotība” ir makroekonomikas 
norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts 
ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās 
savienības, vai kopumā visas Savienības 
stabilu darbību vai konkurētspēju.
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Or. en

Grozījums Nr. 59
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) „nelīdzsvarotība” ir makroekonomikas 
norises, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var 
nelabvēlīgi ietekmēt dalībvalsts 
ekonomikas vai Ekonomikas un monetārās 
savienības, vai visas Savienības stabilu 
darbību kopumā.

a) „nelīdzsvarotība” ir kopējā 
pieprasījuma un kopējā piedāvājuma 
pastāvīga attīstība pretējos virzienos, kā 
rezultātā sistemātiski rodas pārpalikums 
vai deficīts tautsaimniecības kopējo 
uzkrājumu pozīcijā, kas nelabvēlīgi 
ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt 
dalībvalsts ekonomikas vai Ekonomikas un 
monetārās savienības, vai kopumā visas 
Savienības stabilu darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „pārmērīga nelīdzsvarotība” ir nopietna
nelīdzsvarotība, tai skaitā tāda 
nelīdzsvarotība, kas apdraud stabilu
Ekonomikas un monetārās savienības
darbību.

b) „pārmērīga nelīdzsvarotība” ir 
makroekonomiska nelīdzsvarotība 
Ekonomikas un monetārajā savienībā, kas 
traucē vienmērīgai un stabilai 
ekonomikas attīstībai vienā vai vairākās 
minētās savienības valstīs.

Or. de
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Grozījums Nr. 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm izveido indikatīvu rādītāju 
kopsavilkumu kā instrumentu, lai veicinātu 
laicīgu nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību.

1. Komisija pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu 
izveido indikatīvu rādītāju kopsavilkumu 
kā instrumentu, lai veicinātu laicīgu 
nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm izveido indikatīvu rādītāju 
kopsavilkumu kā instrumentu, lai veicinātu 
laicīgu nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību.

1. Komisija pēc apspriešanās ar 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu
izveido indikatīvu rādītāju kopsavilkumu 
kā instrumentu, lai veicinātu laicīgu 
nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību, ievērojot procedūras un 
nosacījumus, kas paredzēti šā panta 
2. līdz 4. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc apspriešanās ar 1. Komisija pēc plašas apspriešanās ar 
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dalībvalstīm izveido indikatīvu rādītāju 
kopsavilkumu kā instrumentu, lai veicinātu 
laicīgu nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību.

visām dalībvalstīm un Eiropas 
Parlamentu izveido indikatīvu rādītāju 
kopsavilkumu kā instrumentu, lai veicinātu 
laicīgu nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
uzraudzību.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un 
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
var noteikt indikatīvas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un 
makrofinansiālo rādītāju kopas, īpašu 
uzmanību pievēršot dalībvalstu 
konkurētspējai. Komisija var noteikt 
indikatīvas zemākās un augstākās 
robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
var noteikt indikatīvas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem 
kā brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas, 
makrofinansiālo un sociālo rādītāju kopas. 
Tas ļaus atklāt nopietnas neatbilstības 
starp kopējo pieprasījumu un 
piedāvājumu, kā arī starp ienākumu un 
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piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

patēriņa daļu tautsaimniecībā. Sociālajos 
rādītājos, cita starpā, būs iekļauti rādītāji 
par nevienlīdzību, zema atalgojuma 
nodarbinātības izplatību, nabadzīgiem 
darba ņēmējiem, darba ienākumu daļu 
kopējā IKP un vienas vienības peļņu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek papildināta 1. punktā sniegtā nelīdzsvarotības definīcija. Ir svarīgi 
iekļaut sociālos rādītājus, jo īpaši attiecībā uz nevienlīdzību, jo liels un/vai pieaugošs 
nevienlīdzības līmenis ir galvenais iemesls, kāpēc ienākumu skalas augšējos līmeņos veidojas 
pārmērīgi uzkrājumi, bet ienākumu skalas apakšējos vai vidējos līmeņos vērojamas 
pārmērīgas parādsaistības.

Grozījums Nr. 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un 
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
var noteikt indikatīvas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
makroekonomikas un makrofinansiālo 
rādītāju kopas, kura ir pietiekama, lai 
novērtētu dalībvalstu ekonomisko 
līdzsvaru un konkurētspēju salīdzinājumā 
ar citām dalībvalstīm. Komisija var noteikt 
indikatīvas zemākās un augstākās 
robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Rādītāju iekļaušana regulā ietekmētu šai procedūrai nepieciešamo elastīgumu. Lēmumu par 
rādītāju izvēli vajadzētu atstāt Eiropas Komisijas ziņā, turklāt pēc iespējas plaši izmantojot 
ekspertu ieguldījumu.
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Grozījums Nr. 67
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un 
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
var noteikt indikatīvas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
rādītājiem, kuri ir būtiski, lai noteiktu 
iespējamās makroekonomiskās un 
makrofinansiālās nelīdzsvarotības risku 
Savienības un dalībvalstu līmenī. 
Komisija var noteikt indikatīvas zemākās 
un augstākās robežvērtības šiem rādītājiem 
kā brīdinājuma līmeni. Ārējās 
nelīdzsvarotības robežvērtības simetriski 
izcels gan pārmērīgu deficītu, gan arī 
pārmērīgu pārpalikumu. Robežvērtības, 
ko piemēro dalībvalstīs, kuru naudas 
vienība ir euro, var būt atšķirīgas no tām, 
kuras piemēro citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas un 
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
var noteikt indikatīvas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni. Robežvērtības, ko 
piemēro dalībvalstīs, kuru naudas vienība 
ir euro, var būt atšķirīgas no tām, kuras 
piemēro citās dalībvalstīs.

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas, 
makrofinansiālo un sociālo rādītāju kopas. 
Tas ļaus atklāt nopietnas neatbilstības 
starp kopējo pieprasījumu un 
piedāvājumu, kā arī starp 
tautsaimniecības ienākumu un patēriņa 
daļu, un atspoguļos īstermiņa, 
strukturālas un vidēja termiņa tendences.
Komisija nosaka indikatīvas un 
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simetriskas zemākās un augstākās 
robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Rādītāju kopsavilkumā iekļaujamo 
rādītāju sarakstam un robežvērtībām būtu 
jārada iespēja atklāt iekšējo un ārējo 
makroekonomisko nelīdzsvarotību.

Or. en

Pamatojums

Rādītāju iekļaušana regulā ietekmētu šai procedūrai nepieciešamo elastīgumu. Lēmumu par 
rādītāju izvēli vajadzētu atstāt Eiropas Komisijas ziņā, turklāt pēc iespējas plaši izmantojot 
ekspertu ieguldījumu.

Grozījums Nr. 70
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija ar deleģētiem aktiem 
saskaņā ar -12. pantu un ievērojot -12.a 
un -12.b panta nosacījumus, pieņem 
pasākumus, ar kuriem nosaka attiecīgo 
rādītāju un robežvērtību sarakstu, kuri 
jāiekļauj rādītāju kopsavilkumā. Rādītāju 
sarakstā iekļauj šādas rādītāju kopas:
- iekšējā nelīdzsvarotība, tostarp privātā 
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sektora un valsts parāds, ienākumu 
nevienlīdzība, resursu produktivitāte, 
saskaņotais patēriņa cenu indekss, 
pētniecība un izstrāde privātajā un valsts 
sektorā, izglītības un nodarbinātības 
līmenis pilna laika ekvivalentā, teritoriālā 
kohēzija, aktīvu cenu attīstība (īpašu 
uzmanību pievēršot nekustamā īpašuma 
jomai) un finanšu tirgus;
- ārējā nelīdzsvarotība, tostarp tekošā 
konta bilance, īpašu uzmanību pievēršot 
enerģijas daļai tajā, neto ārvalstu finanšu 
aktīvi kā daļa no IKP, kopējais augsto 
tehnoloģiju eksports uz citām valstīm kā 
procentuālā daļa no kopējā eksporta.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Par plānotajiem rādītājiem, kas 
raksturo finanšu tirgus stabilitāti, 
apspriežas ar Eiropas Sistēmisko risku 
kolēģiju.

Or. en

Grozījums Nr. 72
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Par rādītājiem, kas attiecas uz aktīvu 
cenu attīstību, apspriežas ar Eiropas 
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Centrālo banku.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ar deleģētiem aktiem 
saskaņā ar -12.a pantu un ievērojot -12.b 
un -12.c panta nosacījumus, pieņem 
tiesību aktus, kuros nosaka sarakstu ar 
atbilstīgiem rādītājiem, kas jāiekļauj 
rādītāju kopsavilkumā. Rādītāju sarakstā 
iekļauj šādas rādītāju kopas:
a) iekšējā nelīdzsvarotība, tostarp privātā 
sektora un valsts parāds un tā izmaiņas; 
iekšējās ienākumu atšķirības; bezdarba 
līmenis; zema atalgojuma nodarbinātības 
izplatība un nabadzīgi darba ņēmēji, 
darba ienākumu daļa kopējā IKP un 
vienas vienības peļņa, kā arī aktīvu cenu 
izmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot 
nekustamajam īpašumam, un finanšu 
tirgi;
b) ārējā nelīdzsvarotība, tostarp tekošā 
konta struktūra, bilance un izmaiņas; 
eksporta tirgus daļu izmaiņas Savienībā 
un trešo valstu tirgos; un ārvalstu aktīvu 
neto pozīcijas;
c) iekšējā tirgus izmaiņas, tostarp 
salīdzinošā reālā pieauguma piecu gadu 
vidējais rādītājs; izaugsmes un 
nodarbinātības dinamikas rādītājs, tostarp 
energoietilpība ražošanā, un valsts un 
privātie ieguldījumi pētniecībā un 
izstrādē; un Savienības un trešo valstu 
ārvalstu tiešo investīciju plūsmas.

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija regulāri novērtē rādītāju 
kopsavilkuma atbilstību, tai skaitā rādītāju 
sastāvu, noteiktās robežvērtības un 
izmantotās metodes, un, ja nepieciešams, 
izdara izmaiņas, lai saglabātu vai 
paaugstinātu tā piemērotību, 
nelīdzsvarotības atklāšanai un tās attīstības 
uzraudzībai. Izmaiņas izmantotajās 
metodēs, rādītāju kopsavilkuma saturā un 
saistītajās robežvērtībās ir publiski 
pieejamas.

4. Komisija regulāri novērtē rādītāju 
kopsavilkuma atbilstību, tai skaitā rādītāju 
sastāvu, noteiktās robežvērtības un 
izmantotās metodes, un ar deleģētiem 
aktiem saskaņā ar -12. pantu un ievērojot 
-12.a un -12.b panta nosacījumus, ja 
nepieciešams, izdara izmaiņas, lai 
saglabātu vai paaugstinātu tā piemērotību, 
nelīdzsvarotības atklāšanai un tās attīstības 
uzraudzībai. Izmaiņas izmantotajās 
metodēs, rādītāju kopsavilkuma saturā un 
saistītajās robežvērtībās ir publiski 
pieejamas.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas paziņojumu, kurā 
ietverts ekonomikas un finanšu 
novērtējums, kas sniedz priekšstatu par 
rādītāju dinamiku un kurā nepieciešamības 
gadījumā izmantoti arī jebkādi citi 
ekonomikas un finanšu rādītāji atbilstoši 
atklātajai nelīdzsvarotībai. Paziņojumā
norāda, vai zemāko vai augstāko 
robežvērtību pārkāpšana vienā vai vairākās 
dalībvalstīs liecina par iespējamu 
nelīdzsvarotības parādīšanos.

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas ziņojumu, kurā ietverts 
konkurētspējas ekonomikas un finanšu 
aspektu novērtējums, kas sniedz 
priekšstatu par rādītāju dinamiku un kurā 
nepieciešamības gadījumā izmantoti arī 
jebkādi citi ekonomikas un finanšu rādītāji, 
kas attiecas uz nelīdzsvarotības atklāšanu. 
Ziņojumā arī norāda, vai zemāko vai 
augstāko robežvērtību pārkāpšana vienā 
vai vairākās dalībvalstīs liecina par 
iespējamu nelīdzsvarotības parādīšanos.
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Or. de

Grozījums Nr. 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas paziņojumu, kurā 
ietverts ekonomikas un finanšu 
novērtējums, kas sniedz priekšstatu par 
rādītāju dinamiku un kurā nepieciešamības 
gadījumā izmantoti arī jebkādi citi 
ekonomikas un finanšu rādītāji atbilstoši 
atklātajai nelīdzsvarotībai. Paziņojumā
norāda, vai zemāko vai augstāko 
robežvērtību pārkāpšana vienā vai vairākās 
dalībvalstīs liecina par iespējamu 
nelīdzsvarotības parādīšanos.

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas ziņojumu, kurā ietverts 
ekonomikas un finanšu novērtējums, kas 
sniedz priekšstatu par rādītāju dinamiku un 
kurā nepieciešamības gadījumā izmantoti 
arī jebkādi citi ekonomikas un finanšu vai 
strukturālie rādītāji, kas attiecas uz 
nelīdzsvarotības atklāšanu. Ziņojumā arī
norāda, vai zemāko vai augstāko 
robežvērtību pārkāpšana vienā vai vairākās 
dalībvalstīs liecina par iespējamu 
nelīdzsvarotības parādīšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas paziņojumu, kurā 
ietverts ekonomikas un finanšu 
novērtējums, kas sniedz priekšstatu par 
rādītāju dinamiku un kurā 
nepieciešamības gadījumā izmantoti arī 
jebkādi citi ekonomikas un finanšu 
rādītāji atbilstoši atklātajai 
nelīdzsvarotībai. Paziņojumā norāda, vai 
zemāko vai augstāko robežvērtību 
pārkāpšana vienā vai vairākās dalībvalstīs 
liecina par iespējamu nelīdzsvarotības 

2. Atjaunināto rādītāju kopsavilkumu izdod 
kopā ar Komisijas ziņojumu, kurā ietverts 
rūpīgs ekonomikas un finanšu 
novērtējums, un kurš sniedz priekšstatu 
par rādītāju dinamiku. Ņem vērā 
paraugprakses piemērus. Ziņojumā arī
norāda, vai zemāko vai augstāko 
robežvērtību pārkāpšana vienā vai vairākās 
dalībvalstīs liecina par iespējamu 
nelīdzsvarotības parādīšanos attiecīgajā 
dalībvalstī, citā dalībvalstī vai Savienībā 
kopumā. Ņem vērā visu pieejamo 



AM\857350LV.doc 21/35 PE458.550v02-00

LV

parādīšanos. informāciju un secinājumus no rādītāju 
kopsavilkuma neizdara, pamatojoties uz 
rādītājiem vien.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Daudzpusējās uzraudzības ietvaros 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
Padome apspriežas un izdara secinājumus 
par Komisijas paziņojumu. Eurogrupa 
apspriež paziņojumu tādā mērā, kādā tas 
tieši vai netieši attiecas uz dalībvalstīm, 
kuru naudas vienība ir euro.

4. Daudzpusējās uzraudzības ietvaros 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
Padome apspriežas un izdara secinājumus 
par Komisijas ziņojumu. Eiropas 
Parlamenta kompetentā komiteja var rīkot 
publiskas debates par Komisijas 
ziņojumu. Eurogrupa apspriež ziņojumu
tādā mērā, kādā tas tieši vai netieši attiecas 
uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir 
euro.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ņemot vērā 4. panta 4. punktā minēto 
Padomes un Eurogrupas apspriešanos, 
Komisija sagatavo padziļinātu pārskatu par 
katru dalībvalsti, kuru — pēc Komisijas 
ieskatiem — skar vai apdraud 
nelīdzsvarotība. Šajā novērtējumā izsver, 
vai attiecīgajā dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība un vai šī nelīdzsvarotība ir 
pārmērīga.

1. Ņemot vērā 4. panta 4. punktā minēto 
Padomes un Eurogrupas apspriešanos, 
Komisija sagatavo padziļinātu pārskatu par 
katru dalībvalsti, kuru — pēc Komisijas 
ieskatiem — skar vai apdraud 
nelīdzsvarotība. Šajā novērtējumā izsver, 
vai attiecīgajā dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība un vai šī nelīdzsvarotība ir 
pārmērīga. Padziļinātajam pārskatam 
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jābūt balstītam uz detalizētu pētījumu par 
plašu ekonomikas mainīgo lielumu klāstu 
un tajā būtu jāņem vērā katras valsts 
īpatnības saistībā ar darba attiecībām un 
sociālo dialogu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja nepieciešams, vai pārskatā aplūkotā 
dalībvalsts ir veikusi atbilstīgus 
pasākumus, atsaucoties uz Padomes 
ieteikumiem vai aicinājumiem, kas izdoti 
saskaņā ar Līguma 121. un 126. pantu un 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7., 8. un 
10. pantu;

a) ja nepieciešams — vai pārskatā aplūkotā 
dalībvalsts ir veikusi atbilstīgus 
pasākumus, atsaucoties uz Padomes 
ieteikumiem vai aicinājumiem, kas izdoti 
saskaņā ar Līguma 121. un 126. pantu un 
saskaņā ar šīs regulas 6., 7., 8. un 
10. pantu, un šādu ieteikumu 
ekonomiskās, sociālās un citas svarīgas 
sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) atklātās nelīdzsvarotības izcelsmi, 
tostarp ciešus savstarpējus tirdzniecības 
un finansiālos sakarus starp dalībvalstīm, 
valstu ekonomikas politikas izraisīto 
domino efektu un Savienības un euro 
zonas politikas virzienu asimetrisko 
ietekmi, kuras gadījumā Komisija pieņem 
atbilstošus pasākumus, ievērojot 
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subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Normālos apstākļos padziļinātā 
pārskata rezultātus Eiropas Parlamentam 
un Padomei iesniedz saistībā ar Eiropas 
pusgadu.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Atzīmē, ka Komisijas ieteikumi nebūtu 
jāattiecina uz jomām, kuras nepārprotami 
nav Savienības kompetencē, piemēram, 
algu noteikšanu; uzskata, ka vislielākā 
nozīme būtu jāpiešķir valstu darba tirgu 
praksei un tradīcijām, un ka šiem 
aspektiem vajadzētu būt izšķirošiem, lai 
noteiktu visus ieteikumus, kas varētu 
ietekmēt sociālo partneru atbildību vai to 
īpašo stāvokli sociālajā dialogā;

Or. sv
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Grozījums Nr. 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome pēc Komisijas ieteikuma 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izdot ieteikumu, kurā paziņo, ka pastāv 
pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka 
attiecīgajai dalībvalstij uzsākt korektīvus 
pasākumus. Šajā ieteikumā izklāstīts 
nelīdzsvarotības raksturs un sīki aprakstīti 
veicamie korektīvie pasākumi un termiņš, 
kādā attiecīgajai dalībvalstij tie jāveic. 
Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var publiskot savus ieteikumus.

2. Padome pēc Komisijas ieteikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 
Eiropas sociālajiem partneriem saskaņā ar 
Līguma 121. panta 4. punktu var izdot 
ieteikumu, kurā paziņo, ka pastāv 
pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka 
attiecīgajai dalībvalstij uzsākt korektīvus 
pasākumus. Šajā ieteikumā izklāstīts 
nelīdzsvarotības raksturs un sīki aprakstīti 
veicamie korektīvie pasākumi un termiņš, 
kādā attiecīgajai dalībvalstij tie jāveic. 
Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var publiskot savus ieteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome pēc Komisijas ieteikuma 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izdot ieteikumu, kurā paziņo, ka pastāv 
pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka 
attiecīgajai dalībvalstij uzsākt korektīvus 
pasākumus. Šajā ieteikumā izklāstīts 
nelīdzsvarotības raksturs un sīki aprakstīti 
veicamie korektīvie pasākumi un termiņš, 
kādā attiecīgajai dalībvalstij tie jāveic. 
Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var publiskot savus ieteikumus.

2. Padome pēc Komisijas ieteikuma 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izdot ieteikumu, kurā paziņo, ka pastāv 
pārmērīga nelīdzsvarotība, un iesaka 
attiecīgajai dalībvalstij uzsākt korektīvus 
pasākumus. Šajā ieteikumā izklāstīts 
nelīdzsvarotības raksturs un vispārīgi
aprakstīti veicamie korektīvie pasākumi un 
termiņš, kādā attiecīgā dalībvalsts tos veic. 
Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var publiskot savus ieteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minētie ieteikumi 
atbilst Savienības mērķiem, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā. 
Ieteikumos pienācīgi jāņem vērā LESD 
153. pants, kā arī Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā paredzētās tiesības. 
Sagatavojot ieteikumus, stingri ņem vērā 
katras dalībvalsts īpatnības, jo īpaši tajās 
pastāvošo darba attiecību un sociālā 
dialoga modeli. Pienācīgu uzmanību 
pievērš ieteikumu simetriskumam, tikpat 
intensīvi risinot gan problēmas, kas 
saistītas ar pārmērīgiem uzkrājumiem,
gan arī situācijas, kad ekonomikā rodas 
pārlieku lielas parādsaistības.

Or. en

Pamatojums

Jauno procesu saistībā ar pārmērīgu nelīdzsvarotību nevar īstenot pretrunā Līgumam par 
Eiropas Savienību. Jācenšas nodrošināt, lai pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas process 
nekļūtu „nekonstitucionāls”.

Grozījums Nr. 87
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 2. punktā minētie ieteikumi 
atbilst Savienības mērķiem, kā noteikts 
Līguma par Eiropas Savienību 3. pantā. 
Ieteikumos pienācīgi jāņem vērā LESD 
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153. pants, kā arī Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā paredzētās tiesības. 
Sagatavojot ieteikumus, stingri ņem vērā 
katras dalībvalsts īpatnības, jo īpaši tajās 
pastāvošo darba attiecību un sociālā 
dialoga modeli. Pienācīgu uzmanību 
pievērš ieteikumu simetriskumam, tikpat 
intensīvi risinot gan problēmas, kas 
saistītas ar pārmērīgiem uzkrājumiem, 
gan arī situācijas, kad ekonomikā rodas 
pārlieku lielas parādsaistības.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Olle Ludvigsson

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visas dalībvalstis, kurās ir uzsākta 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra, iesniedz Padomei un Komisijai 
korektīvo pasākumu plānu termiņā, kas 
noteikts ieteikumos saskaņā ar 7. pantu. 
Korektīvo pasākumu plānā minēti konkrēti 
politikas pasākumi, ko attiecīgā dalībvalsts 
ir veikusi vai plāno veikt, un to termiņi.

1. Visas dalībvalstis, kurās ir uzsākta 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra, iesniedz Padomei un Komisijai 
korektīvo pasākumu plānu termiņā, kas 
noteikts ieteikumos saskaņā ar 7. pantu. 
Korektīvo pasākumu plānā izmanto visus 
attiecīgos valsts iestāžu kontrolē esošos 
politikas instrumentus, ņemot vērā 
iedzīvotāju, sociālo partneru un citu 
valstu ieinteresēto personu pamattiesības. 
Plānā minēti precīzi un konkrēti politikas 
pasākumi, ko attiecīgā dalībvalsts ir 
veikusi vai plāno veikt, un to termiņi.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc dalībvalsts progresa ziņojuma 
saņemšanas Eurogrupas priekšsēdētājs 
un atbildīgais komisārs par to ziņo 
Eiropas Parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja Padome secina, ka dalībvalsts nav 
veikusi ieteiktos korektīvos pasākumus, tā
pēc Komisijas ieteikuma izdod pārskatītus 
ieteikumus saskaņā ar 7. pantu, nosakot 
jaunu korektīvo pasākumu termiņu, kurā 
tiks veikts jauns novērtējums saskaņā ar 
šo pantu.

4. Ja tā secina, ka dalībvalsts nav veikusi 
ieteiktos korektīvos pasākumus, Komisija 
pieprasa dalībvalstij paskaidrojumu, 
atbilstoši kuram Komisija vajadzības 
gadījumā izdod grafiku un atkārtoti 
apstiprina, pārskata vai atceļ apstiprināto 
pasākumu plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
-12. pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12. pants
Dialoga un uzraudzības apmeklējumi
1. Komisija saskaņā ar šīs Regulas 
mērķiem nodrošina pastāvīgu dialogu ar 
dalībvalstu iestādēm. Lai īstenotu 
pastāvīgu dialogu un, nepieciešamības 
gadījumā, uzraudzību, Komisijas pārstāvji 



PE458.550v02-00 28/35 AM\857350LV.doc

LV

apmeklē visas dalībvalstis.
2. Gatavojot dialoga vai uzraudzības 
apmeklējumus, Komisija attiecīgām 
dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, 
lai tās varētu izteikt komentārus.
3. Saistībā ar dialoga apmeklējumiem 
Komisija pārskata dalībvalsts aktuālo 
ekonomisko situāciju un konstatē ar šīs 
regulas mērķu izpildi saistītos riskus vai 
iespējamās grūtības.
4. Saistībā ar uzraudzības apmeklējumiem 
Komisija pārrauga procesus un 
pārliecinās, vai pasākumi tiek veikti 
saskaņā ar Padomes vai Komisijas 
lēmumiem atbilstoši šīs regulas mērķiem. 
Uzraudzības apmeklējumus veic vienmēr, 
kad ir izdoti ieteikumi. Komisija var 
uzaicināt Eiropas Centrālās bankas vai 
citu attiecīgo iestāžu pārstāvjus piedalīties 
uzraudzības apmeklējumos.
5. Komisija regulāri informē Ekonomikas 
un finanšu komiteju par dialoga un 
uzraudzības apmeklējumu rezultātiem.
6. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai sekmētu dialoga un 
uzraudzības apmeklējumu norisi. Pēc 
Komisijas pieprasījuma dalībvalstis 
nodrošina brīvprātīgu visu attiecīgo 
iestāžu palīdzību, lai sagatavotu un 
īstenotu dialoga un uzraudzības 
apmeklējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
-12.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.a pants
Deleģējuma īstenošana
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1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 3.a un 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu 
no ...*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajam pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms četru gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome to neatsauc saskaņā ar -12.b 
pantu.
2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot -12.b un -12.c 
pantā paredzētos nosacījumus.
_____
* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
-12.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.b pants
Deleģējuma atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 3.a. un 
4. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas.
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3. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu likumību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
-12.c pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.c pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu triju 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 
mēnešiem.
2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
1. punktā minētajā laikposmā izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 296. pantu iestāde, 
kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, 
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iebildumus pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
-12.d pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.d pants
Pārskatīšana
1. Komisija līdz ..* un turpmāk reizi trijos 
gados publicē ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Ziņojumā cita starpā vērtē,
a) vai rādītāju kopsavilkumā rādītāji un 
robežvērtības nodrošina iespējamās 
nelīdzsvarotības atklāšanu un palīdz 
uzraudzīt to attīstību;
b) kādi panākumi gūti ekonomikas 
politikas virzienu efektīvā koordinēšanā 
atbilstoši LESD.
2. Ziņojumu un tam pievienotos 
priekšlikumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
*OV: lūdzu, ievietojiet datumu: xxx gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
-12. pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12. pants
Deleģējuma īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt 3. panta 2.a un 
4. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz četru gadu laikposmu 
no ..*. Komisija sagatavo ziņojumu par 
deleģētajām pilnvarām vēlākais sešus 
mēnešus pirms četru gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru deleģējumu automātiski 
pagarina par tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome to neatsauc saskaņā ar -12.a 
pantu.
2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā vienlaikus par to paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot -12.a un -12.b 
pantā paredzētos nosacījumus.
* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
-12.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.a pants
Deleģējuma atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā brīdī atsaukt 3. panta 2.a un 
4. punktā minēto pilnvaru deleģējumu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
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informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas.
3. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, 
kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā 
esošo deleģēto aktu likumību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
-12.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.b pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu triju 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim 
mēnešiem.
2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
1. punktā minētajā laikposmā izsaka 
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iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 296. pantu iestāde, 
kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, 
iebildumus pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Sven Giegold

Regulas priekšlikums
-12.c pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-12.c pants
Pārskatīšana
1. Komisija līdz ..* un turpmāk reizi trijos 
gados publicē ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu. Ziņojumā cita starpā vērtē:
a) vai rādītāju kopsavilkumā rādītāji un 
robežvērtības nodrošina iespējamās 
nelīdzsvarotības atklāšanu un palīdz 
uzraudzīt to attīstību;
b) kādi panākumi gūti ekonomikas 
politikas virzienu efektīvā koordinēšanā 
atbilstoši LESD.
2. Ziņojumu un tam pievienotos 
priekšlikumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
*OV: lūdzu, ievietojiet datumu: xxx gadi 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. daļa



AM\857350LV.doc 35/35 PE458.550v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula stājas spēkā tad, kad ir atjaunoti 
normāli ekonomikas apstākļi un kad ar 
efektīvu finanšu tirgu regulējumu ir 
nodrošināts, ka spekulācijas ar valsts 
obligācijām vairs nenotiek.

Or. en


