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Pakeitimas 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamųjų „biudžeto konsolidavimo priemonių“ pasekmės aiškios. Reikėtų: – atšaukti 
ekonomikos valdysenos dokumentų rinkinį, paktą „Euro plius“ ir Biudžeto paktą; – atšaukti 
Stabilumo paktą ir pakeisti jį tikru Užimtumo ir socialinės pažangos paktu; – skatinti 
užimtumą, socialinį ir ekonominį augimą skiriant daugiau lėšų struktūriniams fondams ir 
Sanglaudos fondui; – sukurti Solidarumo fondą, kuris būtų naudojamas siekiant padėti 
šalims, patiriančioms sunkumų gamybos, pagrindinių viešųjų paslaugų ir padoraus darbo 
vietų kūrimo srityse.

Pakeitimas 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje reikalaujama, kad valstybės 
narės laikytų savo ekonominę politiką 
bendro intereso reikalu ir kad biudžeto 
politika būtų grindžiama poreikiu turėti 
patikimus viešuosius finansus ir kad jų 
ekonominė politika nekeltų pavojaus 
tinkamam Ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimui;

(1) Sutartyje reikalaujama, kad valstybės 
narės laikytų savo ekonominę politiką 
bendro intereso reikalu.

Or. en
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Pakeitimas 18
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Pagal SESV 9 straipsnį, Sąjunga 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga, 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje reikalaujama, kad, 
Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus, 
atsižvelgtų į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga.

Or. en

Pakeitimas 20
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Stabilumo ir augimo pakto pakeitimais 
stiprinamas vadovavimas ir didinamos 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
paskatos parengti ir įgyvendinti apdairią 
biudžeto politiką, tuo pačiu vengiant 
perviršinio valdžios sektoriaus deficito 
susidarymo. Vadovaujantis šiomis 
nuostatomis sukurta stipresnė Sąjungos 
lygio nacionalinės ekonominės politikos 
priežiūros sistema;

(3) Stabilumo ir augimo pakto pakeitimais 
stiprinamas vadovavimas ir didinamos 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
paskatos parengti ir įgyvendinti apdairią 
biudžeto politiką, tuo pačiu vengiant 
perviršinio valdžios sektoriaus deficito 
susidarymo. Vadovaujantis šiomis 
nuostatomis sukurta stipresnė Sąjungos 
lygio nacionalinės ekonominės politikos 
priežiūros sistema; Šias nuostatas reikėtų 
papildyti, į jas įtraukus sustiprintą su 
darbo vietų kūrimu susijusią socialinės 
politikos priežiūrą.

Or. en

Pakeitimas 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Stabilumo ir augimo pakto pakeitimais 
stiprinamas vadovavimas ir didinamos 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
paskatos parengti ir įgyvendinti apdairią 
biudžeto politiką, tuo pačiu vengiant 
perviršinio valdžios sektoriaus deficito 
susidarymo. Vadovaujantis šiomis 
nuostatomis sukurta stipresnė Sąjungos 
lygio nacionalinės ekonominės politikos 
priežiūros sistema;

(3) Stabilumo ir augimo pakto pakeitimais 
stiprinamas vadovavimas ir didinamos 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
paskatos parengti ir įgyvendinti apdairią 
biudžeto politiką, tuo pačiu vengiant 
perviršinio valdžios sektoriaus deficito 
susidarymo.

Or. en

Pakeitimas 22
Frédéric Daerden
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3 a) 2010 m. birželio 17 d. Europos 
Vadovų Taryba patvirtino naują Europos 
darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją „Europa 2020“, leisiančią 
Sąjungai sustiprėti po krizės ir orientuoti 
savo ekonomiką į pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą, kartu užtikrinant 
aukštą kokybiško užimtumo lygį, našumą 
ir socialinę sanglaudą.

Or. en

Pakeitimas 23
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3 a) reikėtų atkreipti tinkamą dėmesį į 
Europos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategiją „Europa 
2020“ ir į tai, kaip šią strategiją 
įgyvendina valstybės narės, vykdydamos 
savo nacionalines reformų programas.

Or. en

Pakeitimas 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3 a) Sąjunga įsipareigojo vykdyti 
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Europos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategiją „Europa 
2020“, kurioje nustatyti tikslai užimtumo, 
skurdo, mokymo, naujovių ir aplinkos 
srityse;

Or. en

Pakeitimas 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms galėtų būti naudingas 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas.

Or. en

Pakeitimas 26
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

(5) tvirti ir tvarūs valstybės finansai 
geriausiai užtikrinami planavimo etape, o 
didelės klaidos turėtų būti nustatytos kuo 
anksčiau. Valstybėms narėms naudingas ne 
tik pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

Or. en
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Pakeitimas 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

(5) tvarūs valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 28
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena;

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto ir 
augimo politikos stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nustačius bendrą valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, biudžeto 
tvarkaraštį, turėtų būti geriau suderinti 
pagrindiniai nacionalinių biudžetų 
rengimo veiksmai ir taip didinamas 
Europos biudžeto politikos koordinavimo 
semestro veiksmingumas. Priėmus bendrą 
biudžeto tvarkaraštį turėtų didėti 
sinergija, nes bus palengvintas valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, politikos 
koordinavimas ir užtikrinta, kad Tarybos 
ir Komisijos rekomendacijos būtų 
tinkamai integruotos į nacionalinį 
biudžeto priėmimo procesą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
turėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo veiksmai ir 
taip didinamas Europos biudžeto politikos 
koordinavimo semestro veiksmingumas. 
Priėmus bendrą biudžeto tvarkaraštį turėtų 
didėti sinergija, nes bus palengvintas 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
politikos koordinavimas ir užtikrinta, kad 
Tarybos ir Komisijos rekomendacijos būtų 
tinkamai integruotos į nacionalinį biudžeto 
priėmimo procesą;

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
turėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo veiksmai ir 
taip didinamas Europos biudžeto politikos 
koordinavimo semestro veiksmingumas. 
Priėmus bendrą biudžeto tvarkaraštį turėtų: 
a)didėti sinergija, nes bus palengvintas 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
politikos koordinavimas; b) užtikrinti, kad 
biudžeto politika būtų suderinta su 
strategija „Europa 2020“, ir c) užtikrinta, 
kad Tarybos ir Komisijos rekomendacijos 
būtų tinkamai integruotos į nacionalinį 
biudžeto priėmimo procesą;
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Or. en

Pakeitimas 31
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
turėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo veiksmai ir 
taip didinamas Europos biudžeto politikos 
koordinavimo semestro veiksmingumas. 
Priėmus bendrą biudžeto tvarkaraštį turėtų 
didėti sinergija, nes bus palengvintas 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
politikos koordinavimas ir užtikrinta, kad 
Tarybos ir Komisijos rekomendacijos būtų 
tinkamai integruotos į nacionalinį biudžeto 
priėmimo procesą;

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
turėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo veiksmai ir 
taip didinamas Europos biudžeto politikos 
koordinavimo semestro veiksmingumas ir 
skatinamas ekonominis augimas bei 
tvarus užimtumas. Priėmus bendrą 
biudžeto tvarkaraštį turėtų didėti sinergija, 
nes bus palengvintas valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, politikos koordinavimas ir 
užtikrinta, kad Tarybos ir Komisijos 
rekomendacijos būtų tinkamai integruotos į 
nacionalinį biudžeto priėmimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi.
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struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę 
būtų perkelti pagrindiniai Sąjungos 
fiskalinės sistemos principai. Šis 
perkėlimas turėtų būti vykdomas 
nustatant privalomas taisykles, 
pageidautina, konstitucinio pobūdžio, taip 
parodant tvirtą nacionalinių valdžios 
institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

Or. en

Pakeitimas 33
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 
struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę būtų 
perkelti pagrindiniai Sąjungos fiskalinės 
sistemos principai. Šis perkėlimas turėtų 
būti vykdomas nustatant privalomas 
taisykles, pageidautina, konstitucinio 
pobūdžio, taip parodant tvirtą nacionalinių 
valdžios institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 
struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę būtų 
perkelti pagrindiniai Sąjungos fiskalinės 
sistemos principai. Šis perkėlimas turėtų 
būti vykdomas nustatant privalomas 
nacionalines konstitucines taisykles, taip 
parodant tvirtą nacionalinių valdžios 
institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

Or. en

Pakeitimas 34
Konstantinos Poupakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 
struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę būtų 
perkelti pagrindiniai Sąjungos fiskalinės 
sistemos principai. Šis perkėlimas turėtų 
būti vykdomas nustatant privalomas 
taisykles, pageidautina, konstitucinio 
pobūdžio, taip parodant tvirtą nacionalinių 
valdžios institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto, užimtumo ir tvaraus augimo
tikslus, įvedimas turėtų būti esminis 
elementas, užtikrinant Stabilumo ir augimo 
pakto nuostatų laikymąsi. Visų pirma, 
valstybės narės turėtų įsivesti struktūrinio 
subalansuoto biudžeto taisykles, kuriomis į 
nacionalinę teisę būtų perkelti pagrindiniai 
Sąjungos fiskalinės sistemos principai. Šis 
perkėlimas turėtų būti vykdomas nustatant 
privalomas taisykles, pageidautina, 
konstitucinio pobūdžio, taip parodant tvirtą 
nacionalinių valdžios institucijų 
įsipareigojimą vykdyti Stabilumo ir 
augimo paktą;

Or. en

Pakeitimas 35
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gali gerokai sumažinti biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse gali būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškos 
makroekonominės prognozės;

(8) neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gerokai sumažina biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse gali būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškos 
makroekonominės prognozės;
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Or. en

Pakeitimas 36
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gali gerokai sumažinti biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse gali būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškos 
makroekonominės prognozės;

(8)  neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gali gerokai sumažinti biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse galėtų būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškesnės 
makroekonominės prognozės;

Or. en

Pakeitimas 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kaip parodė valstybės skolos krizė, ir 
visų pirma poreikis imtis finansinės 
pagalbos priemonių, visos valstybės narės, 
kurių valiuta yra euro, patiria stipresnį 
savo biudžeto politikos šalutinį poveikį. 
Kiekviena iš valstybių narių, kurių valiuta 
yra euro, turėtų pasikonsultuoti su 
Komisija ir su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurių valiuta yra euro, prieš 
priimdamos kokius nors svarbius 
fiskalinės politikos reformų planus, kurie 
gali turėti šalutinį poveikį, kad būtų 
galima įvertinti galimą jų poveikį visai 
euro zonai. Jos turėtų laikyti savo 

Išbraukta.
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biudžeto planus bendru interesu ir iš 
anksto pateikti juos Komisijai stebėsenos 
tikslais, kol tie planai netapo privalomais. 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pateikti savo nuomonę apie biudžeto 
plano projektą, į kurią valstybė narė ir 
visų pirma biudžeto institucijos raginamos 
atsižvelgti priimant biudžeto įstatymą. 
Tokia nuomonė turėtų užtikrinti, kad 
Sąjungos politinės gairės biudžeto srityje 
būtų tinkamai integruotos rengiant 
nacionalinius biudžetus. Visų pirma, ši 
nuomonė turėtų apimti įvertinimą, ar 
biudžeto planuose tinkamai atsižvelgta į 
rekomendacijas biudžeto srityje, pateiktas 
įgyvendinant Europos semestrą. Komisija 
turėtų būti pasirengusi pristatyti savo 
nuomonę atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Tai, kaip 
buvo atsižvelgta į šią nuomonę, turėtų būti 
įtraukta į vertinimą, dėl kurio (jei ir kada 
tenkinamos sąlygos) priimamas 
sprendimas atitinkamai valstybei narei 
taikyti perviršinio deficito procedūrą, ir 
faktas, kad gavus išankstinę Komisijos 
rekomendaciją nebuvo imtasi jokių 
tolesnių veiksmų turėtų būti laikomas 
sunkinančia aplinkybe. Taip pat, 
remdamasi Komisijos atliktu bendru 
planų įvertinimu, Eurogrupė turėtų 
aptarti euro zonos biudžeto būklę ir 
perspektyvas;

Or. en

Pakeitimas 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kaip parodė valstybės skolos krizė, ir 
visų pirma poreikis imtis finansinės 
pagalbos priemonių, visos valstybės narės, 

(10) kaip parodė valstybės skolos krizė, ir 
visų pirma poreikis imtis finansinės 
pagalbos priemonių, visos valstybės narės, 
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kurių valiuta yra euro, patiria stipresnį savo 
biudžeto politikos šalutinį poveikį. 
Kiekviena iš valstybių narių, kurių valiuta 
yra euro, turėtų pasikonsultuoti su
Komisija ir su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurių valiuta yra euro, prieš 
priimdamos kokius nors svarbius fiskalinės 
politikos reformų planus, kurie gali turėti 
šalutinį poveikį, kad būtų galima įvertinti 
galimą jų poveikį visai euro zonai. Jos 
turėtų laikyti savo biudžeto planus bendru 
interesu ir iš anksto pateikti juos Komisijai 
stebėsenos tikslais, kol tie planai netapo 
privalomais. Komisija turėtų turėti 
galimybę prireikus pateikti savo nuomonę 
apie biudžeto plano projektą, į kurią 
valstybė narė ir visų pirma biudžeto 
institucijos raginamos atsižvelgti priimant 
biudžeto įstatymą. Tokia nuomonė turėtų 
užtikrinti, kad Sąjungos politinės gairės 
biudžeto srityje būtų tinkamai integruotos 
rengiant nacionalinius biudžetus. Visų 
pirma, ši nuomonė turėtų apimti įvertinimą, 
ar biudžeto planuose tinkamai atsižvelgta į 
rekomendacijas biudžeto srityje, pateiktas 
įgyvendinant Europos semestrą. Komisija 
turėtų būti pasirengusi pristatyti savo 
nuomonę atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Tai, kaip 
buvo atsižvelgta į šią nuomonę, turėtų būti 
įtraukta į vertinimą, dėl kurio (jei ir kada 
tenkinamos sąlygos) priimamas sprendimas 
atitinkamai valstybei narei taikyti 
perviršinio deficito procedūrą, ir faktas, 
kad gavus išankstinę Komisijos 
rekomendaciją nebuvo imtasi jokių 
tolesnių veiksmų turėtų būti laikomas 
sunkinančia aplinkybe. Taip pat, 
remdamasi Komisijos atliktu bendru planų 
įvertinimu, Eurogrupė turėtų aptarti euro 
zonos biudžeto būklę ir perspektyvas;

kurių valiuta yra euro, patiria stipresnį savo 
biudžeto ir makroekonominės politikos 
šalutinį poveikį. Kiekviena iš valstybių 
narių, kurių valiuta yra euro, turėtų 
pasikonsultuoti su Komisija ir su kitomis 
valstybėmis narėmis, kurių valiuta yra 
euro, prieš priimdamos kokius nors 
svarbius fiskalinės politikos reformų 
planus, kurie gali turėti šalutinį poveikį, 
kad būtų galima įvertinti galimą jų poveikį, 
įskaitant socialinį poveikį ir poveikį 
aplinkai, visai euro zonai. Jos turėtų laikyti 
savo biudžeto planus bendru interesu ir iš 
anksto pateikti juos Komisijai stebėsenos 
tikslais, kol tie planai netapo privalomais. 
Komisija turėtų turėti galimybę prireikus 
pateikti savo nuomonę apie biudžeto plano 
projektą, į kurią valstybė narė ir visų pirma 
biudžeto institucijos raginamos atsižvelgti 
priimant biudžeto įstatymą. Tokia 
nuomone turėtų būti užtikrinta, kad 
Sąjungos politikos gairės, nurodytas 
Europos semestre, būtų tinkamai 
integruotos į rengiamus nacionalinius 
biudžetus. Visų pirma, ši nuomonė turėtų 
apimti įvertinimą, ar biudžeto planuose 
tinkamai atsižvelgta į rekomendacijas, 
pateiktas įgyvendinant Europos semestrą. 
Komisija turėtų būti pasirengusi pristatyti 
savo nuomonę atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Tai, kaip 
buvo atsižvelgta į šią nuomonę, turėtų būti 
įtraukta į vertinimą, dėl kurio (jei ir kada 
tenkinamos sąlygos) priimamas sprendimas 
atitinkamai valstybei narei taikyti 
perviršinio deficito procedūrą, ir faktas, 
kad gavus išankstinę Komisijos 
rekomendaciją nebuvo imtasi jokių 
tolesnių veiksmų turėtų būti laikomas 
sunkinančia aplinkybe. Taip pat, 
remdamasi Komisijos atliktu bendru planų 
įvertinimu, Eurogrupė turėtų aptarti euro 
zonos biudžeto būklę ir perspektyvas;

Or. en
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Pakeitimas 39
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kaip parodė valstybės skolos krizė, ir 
visų pirma poreikis imtis finansinės 
pagalbos priemonių, visos valstybės narės, 
kurių valiuta yra euro, patiria stipresnį savo 
biudžeto politikos šalutinį poveikį. 
Kiekviena iš valstybių narių, kurių valiuta 
yra euro, turėtų pasikonsultuoti su 
Komisija ir su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurių valiuta yra euro, prieš 
priimdamos kokius nors svarbius fiskalinės 
politikos reformų planus, kurie gali turėti 
šalutinį poveikį, kad būtų galima įvertinti 
galimą jų poveikį visai euro zonai. Jos 
turėtų laikyti savo biudžeto planus bendru 
interesu ir iš anksto pateikti juos Komisijai 
stebėsenos tikslais, kol tie planai netapo 
privalomais. Komisija turėtų turėti 
galimybę prireikus pateikti savo nuomonę 
apie biudžeto plano projektą, į kurią 
valstybė narė ir visų pirma biudžeto 
institucijos raginamos atsižvelgti priimant 
biudžeto įstatymą. Tokia nuomonė turėtų 
užtikrinti, kad Sąjungos politinės gairės 
biudžeto srityje būtų tinkamai integruotos 
rengiant nacionalinius biudžetus. Visų 
pirma, ši nuomonė turėtų apimti įvertinimą, 
ar biudžeto planuose tinkamai atsižvelgta į 
rekomendacijas biudžeto srityje, pateiktas 
įgyvendinant Europos semestrą. Komisija 
turėtų būti pasirengusi pristatyti savo 
nuomonę atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Tai, kaip 
buvo atsižvelgta į šią nuomonę, turėtų būti 
įtraukta į vertinimą, dėl kurio (jei ir kada 
tenkinamos sąlygos) priimamas sprendimas 
atitinkamai valstybei narei taikyti 
perviršinio deficito procedūrą, ir faktas, 
kad gavus išankstinę Komisijos 
rekomendaciją nebuvo imtasi jokių 
tolesnių veiksmų turėtų būti laikomas 

(10) kaip parodė valstybės skolos krizė, ir 
visų pirma poreikis imtis finansinės 
pagalbos priemonių, visos valstybės narės, 
kurių valiuta yra euro, patiria stipresnį savo 
biudžeto politikos šalutinį poveikį. 
Kiekviena iš valstybių narių, kurių valiuta 
yra euro, turėtų pasikonsultuoti su 
Komisija ir su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurių valiuta yra euro, prieš 
priimdamos kokius nors svarbius fiskalinės 
politikos reformų planus, kurie gali turėti 
šalutinį poveikį, kad būtų galima įvertinti 
galimą jų poveikį visai euro zonai. Jos 
turėtų laikyti savo biudžeto planus bendru 
interesu ir iš anksto pateikti juos Komisijai 
stebėsenos tikslais, kol tie planai netapo 
privalomais. Komisija turėtų turėti 
galimybę prireikus pateikti savo nuomonę 
apie biudžeto plano projektą, į kurią 
valstybė narė ir visų pirma biudžeto 
institucijos raginamos atsižvelgti priimant 
biudžeto įstatymą. Tokia nuomone turėtų 
būti užtikrinta, kad Sąjungos politikos 
gairės būtų tinkamai integruotos į 
rengiamus nacionalinius biudžetus. Visų 
pirma, ši nuomonė turėtų apimti įvertinimą, 
ar biudžeto planuose tinkamai atsižvelgta į 
strategijos „Europa 2020“ augimo, 
užimtumo ir socialinius tikslus bei
rekomendacijas, pateiktas įgyvendinant 
Europos semestrą. Komisija turėtų būti 
pasirengusi pristatyti savo nuomonę 
atitinkamos valstybės narės parlamentui, 
šiam paprašius. Tai, kaip buvo atsižvelgta į 
šią nuomonę, turėtų būti įtraukta į 
vertinimą, dėl kurio (jei ir kada tenkinamos 
sąlygos) priimamas sprendimas atitinkamai 
valstybei narei taikyti perviršinio deficito 
procedūrą, ir faktas, kad gavus išankstinę 
Komisijos rekomendaciją nebuvo imtasi 
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sunkinančia aplinkybe. Taip pat, 
remdamasi Komisijos atliktu bendru planų 
įvertinimu, Eurogrupė turėtų aptarti euro 
zonos biudžeto būklę ir perspektyvas;

jokių tolesnių veiksmų turėtų būti laikomas 
sunkinančia aplinkybe. Taip pat, 
remdamasi Komisijos atliktu bendru planų 
įvertinimu, Eurogrupė turėtų aptarti euro 
zonos biudžeto būklę ir perspektyvas;

Or. en

Pakeitimas 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybės narės, kurių valiuta yra euro 
ir kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, turėtų būti stebimos atidžiau, 
siekiant užtikrinti, kad perviršinio deficito 
padėtis būtų visiškai ir laiku ištaisyta.
Atidesnė stebėsena turėtų užtikrinti 
ankstyvą bet kokių nukrypimų nuo 
Tarybos rekomendacijų ištaisyti 
perviršinio deficito padėtį pašalinimą. 
Tokia stebėsena turėtų papildyti 
Reglamento (EB) Nr. 1467/97 nuostatas.
Tokios atidesnės stebėsenos sąlygos turėtų 
būti laipsniškai keičiamos, priklausomai 
nuo to, kuris procedūros etapas taikomas 
valstybei narei, kaip numatyta Sutarties 
126 straipsnyje;

(11) valstybės narės, kurių valiuta yra euro 
ir kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, turėtų būti stebimos atidžiau. 
Tokios atidesnės stebėsenos sąlygos turėtų 
būti laipsniškai keičiamos, priklausomai 
nuo to, kuris procedūros etapas taikomas 
valstybei narei, kaip numatyta Sutarties 
126 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 41
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybės narės, kurių valiuta yra euro (11) valstybės narės, kurių valiuta yra euro 
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ir kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, turėtų būti stebimos atidžiau, 
siekiant užtikrinti, kad perviršinio deficito 
padėtis būtų visiškai ir laiku ištaisyta. 
Atidesnė stebėsena turėtų užtikrinti 
ankstyvą bet kokių nukrypimų nuo Tarybos 
rekomendacijų ištaisyti perviršinio deficito 
padėtį pašalinimą. Tokia stebėsena turėtų 
papildyti Reglamento (EB) Nr. 1467/97 
nuostatas. Tokios atidesnės stebėsenos 
sąlygos turėtų būti laipsniškai keičiamos, 
priklausomai nuo to, kuris procedūros 
etapas taikomas valstybei narei, kaip 
numatyta Sutarties 126 straipsnyje;

ir kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, turėtų būti stebimos atidžiau, 
siekiant užtikrinti, kad perviršinio deficito 
padėtis būtų visiškai ir laiku ištaisyta. 
Atidesnė stebėsena turėtų užtikrinti 
ankstyvą bet kokių nukrypimų nuo Tarybos 
rekomendacijų ištaisyti perviršinio deficito 
padėtį pašalinimą, skatinant tvarų augimą. 
Tokia stebėsena turėtų papildyti 
Reglamento (EB) Nr. 1467/97 nuostatas. 
Tokios atidesnės stebėsenos sąlygos turėtų 
būti laipsniškai keičiamos, priklausomai 
nuo to, kuris procedūros etapas taikomas 
valstybei narei, kaip numatyta Sutarties 
126 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 42
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, stebėseną turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 

(12) (12) vykdant tikslią ir griežtą
valstybių narių, kurioms taikoma
perviršinio deficito procedūra, peržiūrą 
turėtų būti galima nustatyti riziką, kad 
valstybė narė nesilaikys perviršinio deficito 
padėties ištaisymo termino. Nustačius tokią 
riziką, Komisija turėtų pateikti valstybei 
narei rekomendaciją per tam tikrą laiką 
imtis priemonių; ši rekomendacija turėtų 
būti pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
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sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją;

sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją ir kokį poveikį tai turėjo 
užimtumo tikslams. Nevykdymo atveju 
turėtų būti svarstoma, ar taikyti griežtas 
sankcijas. Vis dėlto kiekviena valstybė 
narė turėtų išlaikyti savo biudžetinį 
suverenumą. Taryba ir Komisija visuose 
biudžeto vertinimuose pagal perviršinio 
deficito procedūrą turėtų tinkamai 
atsižvelgti į tai, kaip įgyvendinamos 
socialinės apsaugos sistemos, kurios 
padėtų siekti Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslų;

Or. en

Pakeitimas 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, stebėseną turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą.
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, priežiūrą turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą.
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priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją;

Or. en

Pakeitimas 44
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, stebėseną turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją;

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, stebėseną turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją; Vis dėlto kiekviena 
valstybė narė turėtų išlaikyti savo 
biudžetinį suverenumą pagal 
subsisiarumo principą.
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Or. en

Pakeitimas 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsiskaitomybę, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali valstybei narei, kuriai skirta 
Komisijos rekomendacija, suteikti 
galimybę pasikeisti nuomonėmis,

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsiskaitomybę, 
kompetentingi Europos Parlamento 
komitetai gali valstybei narei, kuriai skirta 
Komisijos rekomendacija, suteikti 
galimybę pasikeisti nuomonėmis,

Or. en

Pakeitimas 46
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsiskaitomybę, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali valstybei narei, kuriai skirta 
Komisijos rekomendacija, suteikti 
galimybę pasikeisti nuomonėmis,

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsiskaitomybę, Europos 
Parlamento kompetentingas komitetas gali 
valstybei narei, kuriai skirta Komisijos 
rekomendacija, ir tos valstybės narės 
socialiniams partneriams suteikti 
galimybę dalyvauti pasikeitime 
nuomonėmis,

Or. en
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Pakeitimas 47
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsiskaitomybę, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali valstybei narei, kuriai skirta 
Komisijos rekomendacija, suteikti 
galimybę pasikeisti nuomonėmis,

(13) siekiant stiprinti Sąjungos institucijų, 
visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti tinkamą 
demokratinę kontrolę, didesnį skaidrumą 
ir atsiskaitomybę, kompetentingas Europos 
Parlamento komitetas gali valstybei narei, 
kuriai skirta Komisijos rekomendacija, 
suteikti galimybę pasikeisti nuomonėmis,

Or. en

Pakeitimas 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) papildant biudžeto politikos daugiašalės 
priežiūros sistemą, veikiančią pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1466/97, papildomais 
stebėsenos reikalavimais, siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos politikos 
rekomendacijos biudžeto srityje būtų 
tinkamai integruotos rengiant nacionalinius 
biudžetus;

(b) papildant biudžeto politikos daugiašalės 
stebėsenos sistemą, veikiančią pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1466/97, papildomais 
reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad 
Sąjungos politikos rekomendacijos 
biudžeto srityje būtų tinkamai integruotos 
rengiant nacionalinius biudžetus;

Or. en

Pakeitimas 49
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c a) sustiprintos nacionalinių biudžeto 
taisyklių ir ekonominės politikos derinimo 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 50
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Taikant šį reglamentą būtinai turi 
būti laikomasi SESV 153 straipsnio 3 
dalies ir 152 straipsnio nuostatų, o pagal 
šį reglamentą priimant sprendimus turi 
būti atsižvelgiama į subsidiarumo bei 
socialinio dialogo principus ir į valstybių 
narių ir socialinių partnerių kompetenciją 
atlyginimo nustatymo ir pensijos nuostatų 
srityje. Šio reglamento taikymas atitinka 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 28 straipsnio nuostatas, tai 
neturi poveikio teisei derėtis, sudaryti 
kolektyvinius susitarimus ir juos 
įgyvendinti, taip pat kolektyvinių veiksmų 
teisei, tinkamai atsižvelgiant į nacionalinę 
kolektyvinių derybų praktiką arba 
nacionalinius įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 51
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros biudžeto nuostatos Bendros biudžeto nuostatos ir 
informacijos apie nacionalinės valstybės 
skolos vertybinių popierių emisiją 
reikalavimai

Or. en

Pakeitimas 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
balandžio 15 d. kartu su stabilumo 
programomis viešai paskelbia savo 
vidutinės trukmės fiskalinius planus, 
atitinkančius jų vidutinės trukmės biudžeto 
sistemą, paremtus nepriklausoma 
makroekonomine prognoze.

1. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
balandžio 15 d. kartu su stabilumo 
programomis apibrėžia savo vidutinės 
trukmės fiskalinius planus, atitinkančius jų 
vidutinės trukmės biudžeto sistemą, 
paremtus nepriklausoma makroekonomine 
prognoze.

Or. en

Pakeitimas 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdžios sektoriaus biudžeto įstatymo 
projektai kartu su nepriklausomomis 
makroekonominėmis prognozėmis, 
kuriomis jie yra grindžiami, paskelbiami 
viešai ne vėliau kaip kiekvienų metų 
spalio 15 d.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valdžios sektoriaus biudžeto įstatymai 
patvirtinami ir paskelbiami viešai ne 
vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d.

3. Valdžios sektoriaus biudžeto įstatymai 
patvirtinami iki gruodžio.

Or. en

Pakeitimas 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias į
nacionalinius biudžeto procesus 
įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto 
tikslas, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1466/97 2a straipsnyje. Tokios 
taisyklės apima visą valdžios sektorių ir 
yra privalomojo, pageidautina, 
konstitucinio, pobūdžio.

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias 
vykdant nacionalinius biudžeto procesus 
atsižvelgiama į jų vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1466/97 2a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 56
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias į 
nacionalinius biudžeto procesus 
įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto 
tikslas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1466/97 2a straipsnyje. Tokios taisyklės 
apima visą valdžios sektorių ir yra 
privalomojo, pageidautina, konstitucinio, 
pobūdžio.

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias į 
nacionalinius biudžeto procesus 
įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto 
tikslas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1466/97 2a straipsnyje. Tokios 
nacionalinės konstitucinės taisyklės apima 
visą valdžios sektorių.

Or. en

Pakeitimas 57
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Papildomai prie Reglamento (EB) Nr. 
1466/97, valstybės narės užtikrina valdžios 
sektoriaus biudžeto pusiausvyrą arba 
perteklių.

Or. en

Pakeitimas 58
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 b. Valdžios sektoriaus biudžetas 
laikomas subalansuotu, jeigu valdžios 
sektoriaus metinis struktūrinis balansas 
atitinka konkrečiai šaliai būdingą 
vidutinės trukmės tikslą, nustatytą 
persvarstytame Stabilumo ir augimo 
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pakte, kuriame nustatyta žemesnė 
struktūrinio deficito riba – 0,5 proc. 
bendrojo vidaus produkto rinkos 
kainomis. Valstybės narės užtikrina 
spartų artėjimą prie savo vidutinės 
trukmės tikslo. Valstybės narės gali 
laikinai nukrypti nuo savo vidutinės 
trukmės tikslo arba koregavimo plano jam 
pasiekti tik išimtinais atvejais, kaip 
apibrėžta Stabilumo ir augimo pakte.
Kai valstybės skolos santykis su bendruoju 
vidaus produktu rinkos kainomis gerokai 
mažesnis nei 60 proc. ir kai ilgalaikio 
viešųjų finansų tvarumo rizika maža, 
pagal antrą pastraipą nustatyta vidutinės 
trukmės tikslo mažiausia riba gali siekti 
ne didesnį nei 1,0 proc. bendrojo vidaus 
produkto rinkos kainomis struktūrinį 
deficitą.

Or. en

Pakeitimas 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įsteigia nepriklausomą 
fiskalinę tarybą 1 dalyje nurodytų 
nacionalinių fiskalinių taisyklių 
įgyvendinimui stebėti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Informacijos apie nacionalinės valstybės 

skolos vertybinių popierių emisiją 
reikalavimai

Siekiant geriau derinti valstybės skolos 
vertybinių popierių emisijos planavimą ir 
sudaryti geresnes finansavimo sąlygas, 
valstybės narės privalo iš anksto pranešti 
apie numatytą valstybės skolos vertybinių 
popierių emisiją Komisijai ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
spalio 15 d. pateikia Komisijai ir 
Eurogrupei ateinančių metų biudžeto 
plano projektą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Biudžeto plano projekte pateikiama 
tokia ateinančių metų informacija:

3. Biudžeto plano projekte gali būti
pateikiama tokia ateinančių metų 
informacija:
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Or. en

Pakeitimas 63
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) biudžeto plano projekto 
suderinamumo su Sąjungos ekonomikos 
augimo ir užimtumo tikslais, bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės ir 
finansų politikos gairėmis ir valstybių 
narių užimtumo politikos gairėmis 
įvertinimas;

Or. en

Pakeitimas 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) Išsamus projekto išlaidų aprašymas, 
susijęs su tikslais, nustatytais Sąjungos 
augimo ir užimtumo strategijoje, įskaitant 
valstybės investicijas, naudojant Bendro 
vertinimo sistemos rodiklius (angl. Joint 
Assessment Framework);

Or. en

Pakeitimas 65
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) biudžeto plano projekto poveikis 
augimo, užimtumo ir socialiniams 
tikslams, nustatytiems strategijoje 
„Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a b) biudžeto plano projekto socialinio 
poveikio įvertinimas ir jo suderinamumo 
su Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo tikslais, bendromis valstybių 
narių ir Sąjungos ekonominės politikos 
gairėmis ir valstybių narių užimtumo 
politikos gairėmis įvertinimas;

Or. en

Pakeitimas 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išlaidų ir pajamų projekcijos tuo atveju, 
jei politika nesikeis, išreikštos procentine 
valdžios sektoriaus BVP dalimi, ir 
pagrindinės jų dalys;

(b) išlaidų ir pajamų projekcijos, išreikštos 
procentine valdžios sektoriaus BVP dalimi, 
ir pagrindinės jų dalys;

Or. en
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Pakeitimas 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) planuojamos išlaidos ir pajamos, 
išreikštos procentine valdžios sektoriaus 
BVP dalimi, ir pagrindinės jų dalys, 
atsižvelgiant į valdžios sektoriaus išlaidų, 
atėmus diskrecines pajamų didinimo 
priemones, augimo tendencijų nustatymo 
sąlygas ir kriterijus pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1466/97 5 straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) išsamus priemonių, įtrauktinų į 
ateinančių metų biudžetą, aprašymas ir 
dokumentais patvirtintas kiekybinis 
įvertinimas, siekiant panaikinti atotrūkį 
tarp c punkte nurodytų tikslų ir pagal b 
punktą pateiktų projekcijų, jei politika 
nesikeis. Priemonių, kurių numatomas 
biudžeto poveikis mažesnis negu 0,1 % 
BVP, aprašymas gali būti mažiau 
išsamus. Ypatingas dėmesys skiriamas
svarbiausiems fiskalinės politikos 
reformos planams ir galimam šalutiniam 
poveikiui, kurį patirtų kitos valstybės 
narės, kurių valiuta yra euro.

(d) svarbiausių fiskalinės politikos 
reformos planų ir galimo šalutinio 
poveikio, kurį patirtų kitos valstybės narės, 
kurių valiuta yra euro, aprašymas.

Or. en
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Pakeitimas 70
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) pagrindinės prielaidos dėl tikėtinos 
ekonominės plėtros ir svarbių ekonomikos 
kintamųjų, kurie yra svarbūs siekiant 
biudžeto tikslų. Šios prielaidos 
grindžiamos nepriklausoma 
makroekonomikos augimo prognoze;

(e) pagrindinės prielaidos dėl tikėtinos 
ekonominės ir socialinės plėtros ir svarbių 
ekonomikos ir socialinių kintamųjų, kurie 
yra svarbūs siekiant biudžeto tikslų. Šios 
prielaidos grindžiamos nepriklausoma 
makroekonomikos augimo prognoze;

Or. en

Pakeitimas 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) prireikus, papildoma informacija apie 
tai, kaip bus įgyvendintos galiojančios 
atitinkamai valstybei narei skirtos 
rekomendacijos biudžeto srityje pagal 
Sutarties 121 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 72
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai biudžeto tikslai, pateikti biudžeto 4. Kai biudžeto plano projektas skiriasi 
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plano projekte pagal 3 dalies a ir c 
punktus arba projekcijas, kai politika 
nesikeičia, skiriasi nuo tų, kurie buvo 
pateikti naujausioje stabilumo programoje, 
tie skirtumai turi būti deramai paaiškinti.

nuo naujausioje stabilumo programoje 
pateiktų gairių, tie skirtumai turi būti 
paaiškinti.

Or. en

Pakeitimas 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a. Valstybės narės į savo stabilumo 
programas ir nacionalines reformų 
programas atnaujintą ir išsamią numatytų 
išlaidų, tiesiogiai susijusių su Europos 
darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimu, 
aprašymą, įskaitant valstybės investicijas, 
naudodamosi Bendro vertinimo sistemos 
(angl. Joint Assessment Framework) 
rodikliais. Minėtame išsamiame aprašyme 
tinkamai paaiškinama, kodėl numatytos 
išlaidos skiriasi nuo naujausių stabilumo 
programų.

Or. en

Pakeitimas 74
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija nustato itin rimtus Stabilumo 
ir augimo pakte nustatytų biudžeto 
politikos įpareigojimų nevykdymo atvejus, 
per dvi savaites nuo biudžeto plano 

Kai Komisija nustato itin rimtus 
konkrečiai šalia skirtų rekomendacijų, 
pateiktų įgyvendinant Europos semestrą,
nevykdymo atvejus, per dvi savaites nuo 
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projekto pateikimo ji paprašo atitinkamos 
valstybės narės pateikti persvarstytą 
biudžeto plano projektą. Šis prašymas 
skelbiamas viešai.

biudžeto plano projekto pateikimo ji 
paprašo atitinkamos valstybės narės 
pateikti persvarstytą biudžeto plano 
projektą. Šis prašymas skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 75
Roger Helmer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Komisija nustato itin rimtus Stabilumo 
ir augimo pakte nustatytų biudžeto 
politikos įpareigojimų nevykdymo atvejus, 
per dvi savaites nuo biudžeto plano 
projekto pateikimo ji paprašo atitinkamos 
valstybės narės pateikti persvarstytą 
biudžeto plano projektą. Šis prašymas 
skelbiamas viešai.

Kai Komisija nustato itin rimtus Stabilumo 
ir augimo pakte nustatytų biudžeto 
politikos įpareigojimų nevykdymo atvejus, 
per dvi savaites nuo biudžeto plano 
projekto pateikimo ji paprašo atitinkamos 
valstybės narės pateikti persvarstytą 
biudžeto plano projektą. Savo prašymą ir 
susijusios valstybės narės atsakymą 
Komisija paskelbia viešai ir skaidriai.

Or. en

Pakeitimas 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biudžeto plano projekto persvarstymo 
atveju taikomos 2–4 dalys.

Biudžeto plano projekto persvarstymo 
atveju taikomos 2–4a dalys.

Or. en

Pakeitimas 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei reikia, Komisija iki lapkričio 30 d. 
priima nuomonę dėl biudžeto plano 
projekto.

1. Komisija iki lapkričio 1 d. priima 
nuomonę dėl biudžeto plano projekto tuo 
atveju, kai valstybė narė nepateikė 
biudžeto, atitinkančio Stabilumo ir 
augimo pakto reikalavimus, ir kuris 
neatitinka Sąjungos augimo ir užimtumo 
strategijos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 78
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei reikia, Komisija iki lapkričio 30 d. 
priima nuomonę dėl biudžeto plano 
projekto.

1. Jei reikia, Komisija iki lapkričio 30 d. 
priima nuomonę dėl biudžeto plano 
projekto. Šiuo tikslu Komisija tinkamai 
atsižvelgia į Europos darbo vietų kūrimo 
ir ekonomikos augimo strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimą šioje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos nuomonė skelbiama viešai, ir 
atitinkamos valstybės narės parlamento 

2. Komisijos nuomonė skelbiama viešai, ir 
atitinkamos valstybės narės parlamento 
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prašymu Komisija ją pristato atitinkamam 
parlamentui.

arba Europos Parlamento prašymu 
Komisija ją pristato atitinkamam 
parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atlieka bendrą visos euro 
zonos biudžeto būklės ir perspektyvų 
įvertinimą. Šis įvertinimas skelbiamas 
viešai.

3. Komisija gali atlikti bendrą visos euro 
zonos biudžeto būklės ir perspektyvų 
įvertinimą. Šis įvertinimas skelbiamas 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 81
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atlieka bendrą visos euro zonos 
biudžeto būklės ir perspektyvų įvertinimą. 
Šis įvertinimas skelbiamas viešai.

3. Komisija atlieka bendrą visos euro zonos 
biudžeto būklės ir perspektyvų įvertinimą. 
Šis įvertinimas ir poveikis strategijos 
„Europa 2020“ augimo, užimtumo ir 
socialiniams tikslams skelbiami viešai.

Or. en

Pakeitimas 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Eurogrupė nagrinėja Komisijos 
nuomonę dėl visos euro zonos nacionalinių 
biudžeto planų ir biudžeto būklės bei 
perspektyvų remdamasi bendru Komisijos 
atliktu įvertinimu pagal 3 dalį. Šis 
įvertinimas skelbiamas viešai.

4. Euro grupė gali išnagrinėti Komisijos 
nuomones dėl visos euro zonos 
nacionalinių biudžeto planų ir biudžeto 
būklės bei perspektyvų remdamasi bendru 
Komisijos atliktu įvertinimu pagal 3 dalį. 
Šis įvertinimas skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Eurogrupė nagrinėja Komisijos 
nuomonę dėl visos euro zonos nacionalinių 
biudžeto planų ir biudžeto būklės bei 
perspektyvų remdamasi bendru Komisijos 
atliktu įvertinimu pagal 3 dalį. Šis 
įvertinimas skelbiamas viešai.

4. Euro grupė ir susiję Europos 
Parlamento komitetai nagrinėja Komisijos 
nuomones dėl visos euro zonos 
nacionalinių biudžeto planų ir biudžeto 
būklės bei perspektyvų remdamiesi
Komisijos atliktu bendru įvertinimu pagal 
3 dalį. Šis įvertinimas skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarybai pagal Sutarties 126 straipsnio 6 
dalį nusprendus, kad valstybėje narėje yra 
susidaręs perviršinis deficitas, atitinkamai 
valstybei narei taikomos šio straipsnio 2–5 
dalys, kol perviršinio deficito procedūra 
bus nutraukta.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai ir Ekonomikos ir finansų 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, apie 
metinio valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių biudžeto vykdymą, diskrecinių 
priemonių poveikį biudžetui tiek išlaidų, 
tiek pajamų srityje, valdžios sektoriaus 
išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat pateikia 
informaciją apie priimtas priemones ir apie 
numatytų tikslams pasiekti skirtų 
priemonių pobūdį. Ataskaita skelbiama 
viešai.

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai, Europos Parlamentui ir 
Ekonomikos ir finansų komitetui arba 
kuriam nors pakomitečiui, kurį pastarasis 
gali nurodyti tuo tikslu, apie metinio 
valdžios sektoriaus ir jo subsektorių 
biudžeto vykdymą, diskrecinių priemonių 
poveikį biudžetui tiek išlaidų, tiek pajamų 
srityje, valdžios sektoriaus išlaidų ir 
pajamų tikslus, taip pat pateikia 
informaciją apie priimtas priemones ir apie 
numatytų tikslams pasiekti skirtų 
priemonių pobūdį. Prie ataskaitos 
pridedamas socialinio poveikio 
vertinimas. Ataskaita skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 86
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai ir Ekonomikos ir finansų 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, apie 
metinio valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių biudžeto vykdymą, diskrecinių 
priemonių poveikį biudžetui tiek išlaidų, 
tiek pajamų srityje, valdžios sektoriaus 

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai ir Ekonomikos ir finansų 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, apie 
metinio valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių biudžeto vykdymą, diskrecinių 
priemonių poveikį biudžetui tiek išlaidų, 
tiek pajamų srityje, valdžios sektoriaus 
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išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat pateikia 
informaciją apie priimtas priemones ir apie 
numatytų tikslams pasiekti skirtų 
priemonių pobūdį. Ataskaita skelbiama 
viešai.

išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat pateikia 
informaciją apie priimtas priemones ir jų 
poveikį strategijos „Europa 2020“ 
augimo, užimtumo ir socialiniams 
tikslams bei apie numatytų tikslams 
pasiekti skirtų priemonių pobūdį. Ataskaita 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 87
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai ir Ekonomikos ir finansų 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, apie 
metinio valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių biudžeto vykdymą, diskrecinių 
priemonių poveikį biudžetui tiek išlaidų, 
tiek pajamų srityje, valdžios sektoriaus 
išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat pateikia 
informaciją apie priimtas priemones ir apie 
numatytų tikslams pasiekti skirtų 
priemonių pobūdį. Ataskaita skelbiama 
viešai.

Valstybė narė reguliariai teikia ataskaitas 
Komisijai ir Ekonomikos ir finansų 
komitetui arba kuriam nors pakomitečiui, 
kurį pastarasis gali nurodyti tuo tikslu, apie 
metinio valdžios sektoriaus ir jo 
subsektorių biudžeto vykdymą, diskrecinių 
priemonių poveikį biudžetui ir socialinį 
poveikį tiek išlaidų, tiek pajamų srityje, 
valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų 
tikslus, taip pat pateikia informaciją apie 
priimtas priemones ir apie numatytų 
tikslams pasiekti skirtų priemonių pobūdį. 
Ataskaita skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atlieka išsamų nepriklausomą valdžios 
sektoriaus sąskaitų auditą, vykdomą 

Išbraukta.
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koordinuojant su nacionalinėmis 
aukščiausiomis audito institucijomis, 
siekiant įvertinti šių viešųjų sąskaitų 
patikimumą, išsamumą ir tikslumą 
perviršinio deficito procedūros tikslais, ir 
pateikia apie jį ataskaitą. Komisija 
(Eurostatas) įvertina atitinkamos 
valstybės narės pateiktų duomenų kokybę 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 679/20103;

Or. en

Pakeitimas 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai egzistuoja pavojus, kad bus 
nesilaikoma nustatytos perviršinio deficito 
padėties ištaisymo termino, Komisija teikia 
atitinkamai valstybei narei rekomendaciją 
imtis tolesnių priemonių, laikantis terminų, 
suderintų su 1 dalyje nurodyto perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminu. 
Komisijos rekomendacija skelbiama viešai, 
ir atitinkamos valstybės narės parlamento 
prašymu Komisija ją pristato atitinkamam 
parlamentui.

2. Kai egzistuoja pavojus, kad bus 
nesilaikoma nustatytos perviršinio deficito 
padėties ištaisymo termino, Komisija teikia 
atitinkamai valstybei narei rekomendaciją 
imtis tolesnių priemonių, laikantis terminų, 
suderintų su 1 dalyje nurodyto perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminu. 
Komisijos rekomendacija skelbiama viešai, 
ir atitinkamos valstybės narės parlamento 
arba Europos Parlamento prašymu 
Komisija ją pristato atitinkamam 
parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per 2 dalyje nurodytoje Komisijos 3. Per 2 dalyje nurodytoje Komisijos 
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rekomendacijoje nustatytą laiką atitinkama 
valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą 
apie priemones, priimtas atsižvelgiant į šią 
rekomendaciją, ir 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytą ataskaitą. Į ataskaitą įtraukiamas 
visų taikytų diskrecinių priemonių poveikis 
biudžetui, valdžios sektoriaus išlaidų ir 
pajamų tikslai, informacija apie priimtas 
priemones ir numatytų tikslams pasiekti 
skirtų priemonių, taip pat informacija apie 
kitus veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į 
Komisijos rekomendaciją. Ataskaita 
skelbiama viešai.

rekomendacijoje nustatytą laiką atitinkama 
valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą 
apie priemones, priimtas atsižvelgiant į šią 
rekomendaciją, ir 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytą ataskaitą. Į ataskaitą įtraukiamas 
visų taikytų diskrecinių priemonių poveikis 
biudžetui ir socialinis poveikis, valdžios 
sektoriaus išlaidų ir pajamų tikslai, 
informacija apie patvirtintas priemones ir 
numatytų tikslams pasiekti skirtų 
priemonių pobūdį, informacija apie kitus 
veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į 
Komisijos rekomendaciją, taip pat 
priemonių poveikis siekiant Europos 
darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo pažangos. Ataskaita 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 91
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Suderinamumas su kitomis Sąjungos 

politikos sritimis ir tikslais
Šis reglamentas nepanaikina valstybės 
narės įsipareigojimų strategijos „Europa 
2020“augimo, užimtumo ir socialiniams 
tikslams ir neleidžia joms nesilaikyti arba 
neatsižvelgti į bendrus SESV 9 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova 
su socialine atskirtimi.

Or. en



PE483.671v01-00 42/44 AM\893420LT.doc

LT

Pakeitimas 92
Frédéric Daerden

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) šio reglamento poveikis strategijos 
„Europa 2020“ augimo, užimtumo ir 
socialiniams tikslams.

Or. en

Pakeitimas 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) šio reglamento indėlis įgyvendinant 
Europos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategiją;

Or. en

Pakeitimas 94
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 
31 d. Komisija privalo pateikti pasiūlymus 
dėl Europos skolų grąžinimo fondo.

Or. en



AM\893420LT.doc 43/44 PE483.671v01-00

LT

Pakeitimas 95
Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a straipsnis
Dialogas ekonomikos klausimais

1. Siekiant sustiprinti Sąjungos 
institucijų, ypač Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti 
daugiau skaidrumo ir atskaitomybės, 
Europos Parlamento kompetentingas 
komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, 
Komisiją ir, prireikus, Europos Vadovų 
Tarybos pirmininką arba Euro grupės 
pirmininką dalyvauti komiteto diskusijose, 
susijusiose su pagal šį reglamentą 
priimtomis nuomonėmis ir 
rekomendacijomis.
2. Europos Parlamento kompetentingas 
komitetas gali pasiūlyti valstybei narei, 
kuriai pagal šio reglamento nuostatas 
skirta nuomonė arba rekomendacija, 
galimybę dalyvauti keičiantis 
nuomonėmis.
3. Valstybės narės, kuriai pagal šio 
reglamento nuostatas skirta nuomonė 
arba rekomendacija, parlamentas gali 
pakviesti Komisijos atstovus dalyvauti 
keičiantis nuomonėmis.
4. Taryba ir Komisija reguliariai 
informuoja Europos Parlamentą apie šio 
reglamento įgyvendinimą.
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1. Šis reglamentas taikomas valstybėms 
narėms, kurioms reglamento įsigaliojimo 
metu jau taikoma perviršinio deficito 
procedūra.

Išbraukta.

Or. en


