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Grozījums Nr. 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
-

Ieteikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Tā dēvēto „budžeta konsolidācijas” pasākumu sekas ir skaidras. Tā vietā vajadzētu:
– atcelt ekonomikas pārvaldību, paktu „Euro plus” un budžeta paktu,
– atcelt Stabilitātes paktu un aizstāt to ar īstenu nodarbinātības un sociālā progresa paktu,
– veicināt nodarbinātību un sociālo un ekonomisko izaugsmi, palielinot struktūrfondu un 
kohēzijas fonda izmantošanu,
– izveidot solidaritātes fondu, lai palīdzētu valstīm, kurām ir vajadzīgs atbalsts ražošanas un 
galveno sabiedrisko pakalpojumu jomā un darbavietu radīšanai, ievērojot darba ņēmēju 
tiesības.

Grozījums Nr. 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līgumā paredzēts, ka dalībvalstis savu 
ekonomikas politiku uzskata par 
vispārsvarīgu jautājumu un to budžeta 
politiku nosaka stabilas publiskā sektora 
finanšu situācijas nepieciešamība, turklāt 
valstu ekonomikas politika neapdraud 
pienācīgu Ekonomiskās un monetārās 
savienības darbību.

(1) Līgumā paredzēts, ka dalībvalstis savu 
ekonomikas politiku uzskata par 
vispārsvarīgu jautājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar LESD 9. pantu 
Savienība, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, ņem vērā prasības, 
kas saistītas ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pants paredz, ka Savienība, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu, 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar 
izglītības, mācību un cilvēku veselības 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Philippe Boulland
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes 
paktā paredz papildu norādījumus un 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― 
papildu stimulus piesardzīgas budžeta 
politikas noteikšanai un īstenošanai, 
vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valdības
budžeta deficītu. Ar šiem noteikumiem ir 
izveidota stabilāka Savienības līmeņa 
sistēma valstu ekonomikas politikas 
uzraudzībai.

(3) Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes 
paktā paredz papildu norādījumus un —
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― 
papildu stimulus piesardzīgas budžeta 
politikas noteikšanai un īstenošanai, 
vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valsts
budžeta deficītu. Ar šiem noteikumiem ir 
izveidota stabilāka Savienības līmeņa 
sistēma valstu ekonomikas politikas 
uzraudzībai. Minētie noteikumi būtu 
jāpapildina ar noteikumiem par labāku 
sociālās politikas uzraudzību saistībā ar
darbavietu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes 
paktā paredz papildu norādījumus un 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― 
papildu stimulus piesardzīgas budžeta 
politikas noteikšanai un īstenošanai, 
vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valdības
budžeta deficītu. Ar šiem noteikumiem ir 
izveidota stabilāka Savienības līmeņa 
sistēma valstu ekonomikas politikas 
uzraudzībai.

(3) Grozījumi Stabilitātes un izaugsmes 
paktā paredz papildu norādījumus un —
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ― 
papildu stimulus piesardzīgas budžeta 
politikas noteikšanai un īstenošanai, 
vienlaikus nepieļaujot pārmērīgu valsts
budžeta deficītu.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Frédéric Daerden
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Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropadome 2010. gada 17. jūnija 
sanāksmē pieņēma jaunu nodarbinātības 
un izaugsmes stratēģiju „ES 2020”, kuras 
mērķis ir palīdzēt Savienībai no krīzes 
izkļūt spēcīgākai un virzīt savu 
ekonomiku uz gudru, noturīgu un 
integrējošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot augstas kvalitātes 
nodarbinātību, darba ražīgumu un sociālo 
kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pienācīga uzmanība jāpievērš 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijai 
„Eiropa 2020” un tās īstenošanai 
dalībvalstīs ar valstu reformu programmu 
palīdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Savienība ir apņēmusies īstenot 
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izaugsmes un nodarbinātības stratēģiju 
„Eiropa 2020”, kurā izvirzīti ar 
nodarbinātību, nabadzības apkarošanu, 
izglītību, inovāciju un vides aizsardzību 
saistīti mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
budžeta politikas sinhronizēta 
pārraudzība.

(5) Stabils publiskā sektora finanšu
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un nopietnas kļūdas būtu jākonstatē 
iespējami ātrāk. Dalībvalstis varētu 
izmantot priekšrocības, ko sniedz 
pamatprincipu un budžeta mērķu 
noteikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
budžeta politikas sinhronizēta pārraudzība.

(5) Stabils un noturīgs publiskā sektora 
finanšu stāvoklis vislabāk nodrošināms 
plānošanas fāzē, un nopietnas kļūdas būtu 
jākonstatē iespējami ātrāk. Dalībvalstīm 
būtu jāizmanto priekšrocības, ko sniedz ne 
tikai pamatprincipu un budžeta mērķu 
noteikšana, bet arī budžeta politikas 
sinhronizēta pārraudzība.
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
budžeta politikas sinhronizēta pārraudzība.

(5) Noturīgs publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un nopietnas kļūdas būtu jākonstatē 
iespējami ātrāk. Dalībvalstīm būtu 
jāizmanto priekšrocības, ko sniedz ne tikai 
pamatprincipu un budžeta mērķu 
noteikšana, bet arī budžeta politikas 
sinhronizēta pārraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
budžeta politikas sinhronizēta pārraudzība.

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un nopietnas kļūdas būtu jākonstatē 
iespējami ātrāk. Dalībvalstīm būtu 
jāizmanto priekšrocības, ko sniedz ne tikai 
pamatprincipu un budžeta mērķu 
noteikšana, bet arī budžeta un izaugsmes 
politikas sinhronizēta pārraudzība.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
vajadzētu labāk sinhronizēt galvenās 
darbības valstu budžetu sagatavošanā, 
tādējādi palielinot Eiropas pusgada 
efektivitāti budžeta politikas 
koordinēšanā. Kopīgu budžeta termiņu 
noteikšanai vajadzētu radīt spēcīgāku 
sinerģiju, sekmējot politikas koordinēšanu 
starp tām dalībvalstīm, kuru valūta ir 
euro, un nodrošinot, ka Padomes un 
Komisijas ieteikumi ir pienācīgi integrēti 
valstu budžeta pieņemšanas procedūrā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Antigoni Papadopoulou

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu 
labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu 
budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot 
Eiropas pusgada efektivitāti budžeta 
politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta 
termiņu noteikšanai vajadzētu radīt 
spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas 
koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, un nodrošinot, ka Padomes 
un Komisijas ieteikumi ir pienācīgi 
integrēti valstu budžeta pieņemšanas 
procedūrā.

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu 
labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu 
budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot 
Eiropas pusgada efektivitāti budžeta 
politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta 
termiņu noteikšanai vajadzētu: a) radīt 
spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas 
koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, b) garantēt budžeta 
politikas atbilstību stratēģijai 
„Eiropa 2020” un c) nodrošināt, ka 
Padomes un Komisijas ieteikumi ir 
pienācīgi integrēti valstu budžeta 
pieņemšanas procedūrā.
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Or. en

Grozījums Nr. 31
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu 
labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu 
budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot 
Eiropas pusgada efektivitāti budžeta 
politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta 
termiņu noteikšanai vajadzētu radīt 
spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas 
koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, un nodrošinot, ka Padomes 
un Komisijas ieteikumi ir pienācīgi 
integrēti valstu budžeta pieņemšanas 
procedūrā.

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu 
labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu 
budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot 
Eiropas pusgada efektivitāti budžeta 
politikas koordinēšanā, un veicināt
ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. 
Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai 
vajadzētu radīt spēcīgāku sinerģiju, 
sekmējot politikas koordinēšanu starp tām 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un 
nodrošināt, ka Padomes un Komisijas 
ieteikumi ir pienācīgi integrēti valstu 
budžeta pieņemšanas procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu.

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu.
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Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu 
paredzēt strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai 
vajadzētu būt spēkā ar saistošu noteikumu 
palīdzību, kuriem vēlams konstitucionāls 
raksturs, lai parādītu valstu iestāžu 
stingro apņemšanos attiecībā uz 
Stabilitātes un izaugsmes paktu.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Roger Helmer

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai 
vajadzētu būt spēkā ar saistošu noteikumu 
palīdzību, kuriem vēlams konstitucionāls 
raksturs, lai parādītu valstu iestāžu stingro 
apņemšanos attiecībā uz Stabilitātes un 
izaugsmes paktu.

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai 
vajadzētu tikt īstenotai ar saistošu valsts 
līmeņa konstitucionālo noteikumu 
palīdzību, lai parādītu valstu iestāžu stingro 
apņemšanos ievērot Stabilitātes un 
izaugsmes paktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai 
vajadzētu būt spēkā ar saistošu noteikumu 
palīdzību, kuriem vēlams konstitucionāls 
raksturs, lai parādītu valstu iestāžu stingro 
apņemšanos attiecībā uz Stabilitātes un 
izaugsmes paktu.

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta, nodarbinātības un ilgtspējīgas 
izaugsmes mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai 
vajadzētu tikt īstenotai ar saistošu 
noteikumu palīdzību, kuriem vēlams 
konstitucionāls raksturs, lai parādītu valstu 
iestāžu stingro apņemšanos ievērot
Stabilitātes un izaugsmes paktu.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
var ievērojami ietekmēt budžeta 
plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt
budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes var nodrošināt 
objektīvas un reālistiskas 

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
ievērojami ietekmē budžeta plānošanas 
efektivitāti un tādējādi kavē budžeta 
disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes var nodrošināt 
objektīvas un reālistiskas 
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makroekonomiskās prognozes. makroekonomiskās prognozes.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
var ievērojami ietekmēt budžeta 
plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt 
budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes var nodrošināt 
objektīvas un reālistiskas
makroekonomiskās prognozes.

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
var ievērojami ietekmēt budžeta 
plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt 
budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes varētu nodrošināt 
objektīvas un realitātei atbilstošākas 
makroekonomiskās prognozes.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kā to norāda valsts parāda krīze un 
jo īpaši nepieciešamība īstenot kopējus 
finansiālā atbalsta mehānismus, 
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vērojami 
to budžeta politikas izraisīti blakusefekti. 
Visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
vajadzētu apspriesties ar Komisiju un 
pārējām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
pirms pieņemt jebkādus nozīmīgus 
fiskālās politikas reformu plānus ar 
iespējamiem blakusefektiem, lai būtu 
iespējams novērtēt to potenciālo ietekmi 
uz eurozonu kopumā. Tām savi budžeta 

svītrots
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plāni būtu jāuzskata par vispārsvarīgu 
jautājumu un, pirms tie kļūst saistoši, tie 
būtu pārraudzības nolūkā jāiesniedz 
Komisijā. Komisijai būtu jāspēj attiecībā 
uz budžeta plāna priekšlikumu vajadzības 
gadījumā pieņemt nostāju, ko dalībvalstis 
un jo īpaši budžeta lēmējiestādes būtu 
jāaicina ņemt vērā budžeta likuma 
pieņemšanas procesā. Šādai nostājai būtu 
jānodrošina, ka Savienības politikas 
norādījumi budžeta jomā ir pienācīgi 
integrēti valstu budžeta sagatavošanas 
darbos. Konkrētāk, šai nostājai būtu 
jāietver novērtējums par to, vai budžeta 
plānos pienācīgi ņemti vērā budžeta jomā 
Eiropas pusgada kontekstā izdotie 
ieteikumi. Komisijai vajadzētu būt gatavai 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma iesniegt nostāju šajā 
parlamentā. Tas, cik lielā mērā šī nostāja 
ir ņemta vērā, būtu jāiekļauj novērtējumā 
par to, vai un kad ir izpildīti nosacījumi, 
kuru rezultātā ir pieņemts lēmums 
attiecīgajā valstī īstenot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūru, 
kur Komisijas agrīno norādījumu 
neievērošana būtu uzskatāma par vainu 
pastiprinošu faktoru. Turklāt, balstoties 
uz Komisijas kopējo novērtējumu šiem 
plāniem, Eurogrupai vajadzētu apspriest 
eurozonas budžeta situāciju un 
perspektīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kā to norāda valsts parāda krīze un jo 
īpaši nepieciešamība īstenot kopējus 
finansiālā atbalsta mehānismus, 

(10) Kā liecina valsts parāda krīze un jo 
īpaši nepieciešamība īstenot kopējus 
finansiālā atbalsta mehānismus, 



AM\893420LV.doc 15/44 PE483.671v01-00

LV

dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vērojami 
to budžeta politikas izraisīti blakusefekti. 
Visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
vajadzētu apspriesties ar Komisiju un 
pārējām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
pirms pieņemt jebkādus nozīmīgus fiskālās 
politikas reformu plānus ar iespējamiem 
blakusefektiem, lai būtu iespējams novērtēt 
to potenciālo ietekmi uz eurozonu kopumā. 
Tām savi budžeta plāni būtu jāuzskata par 
vispārsvarīgu jautājumu un, pirms tie kļūst 
saistoši, tie būtu pārraudzības nolūkā 
jāiesniedz Komisijā. Komisijai būtu jāspēj 
attiecībā uz budžeta plāna priekšlikumu 
vajadzības gadījumā pieņemt nostāju, ko 
dalībvalstis un jo īpaši budžeta 
lēmējiestādes būtu jāaicina ņemt vērā 
budžeta likuma pieņemšanas procesā. 
Šādai nostājai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas norādījumi budžeta 
jomā ir pienācīgi integrēti valstu budžeta 
sagatavošanas darbos. Konkrētāk, šai 
nostājai būtu jāietver novērtējums par to, 
vai budžeta plānos pienācīgi ņemti vērā 
budžeta jomā Eiropas pusgada kontekstā 
izdotie ieteikumi. Komisijai vajadzētu būt 
gatavai pēc attiecīgās dalībvalsts 
parlamenta pieprasījuma iesniegt nostāju
šajā parlamentā. Tas, cik lielā mērā šī 
nostāja ir ņemta vērā, būtu jāiekļauj 
novērtējumā par to, vai un kad ir izpildīti 
nosacījumi, kuru rezultātā ir pieņemts 
lēmums attiecīgajā valstī īstenot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūru, kur
Komisijas agrīno norādījumu neievērošana 
būtu uzskatāma par vainu pastiprinošu 
faktoru. Turklāt, balstoties uz Komisijas 
kopējo novērtējumu šiem plāniem, 
Eurogrupai vajadzētu apspriest eurozonas 
budžeta situāciju un perspektīvas.

dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ir 
vērojama vienas valsts budžeta un 
makroekonomiskās politikas pastiprināta 
ietekme citā valstī. Ikvienai dalībvalstij, 
kuras valūta ir euro, vajadzētu apspriesties 
ar Komisiju un pārējām dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, pirms pieņemt jebkādus 
nozīmīgus fiskālās politikas reformu 
plānus ar iespējamu ietekmi citās valstīs, 
lai būtu iespējams novērtēt to potenciālo 
ietekmi uz eurozonu kopumā, tostarp arī 
sociālo ietekmi un ietekmi uz vidi. Tām 
savi budžeta plāni būtu jāuzskata par 
vispārsvarīgu jautājumu un, pirms tie kļūst 
saistoši, tie būtu pārraudzības nolūkā 
jāiesniedz Komisijā. Komisijai būtu jāspēj 
attiecībā uz budžeta plāna priekšlikumu 
vajadzības gadījumā pieņemt atzinumu, ko 
dalībvalstis un jo īpaši budžeta 
lēmējiestādes būtu jāaicina ņemt vērā 
budžeta likuma pieņemšanas procesā. 
Šādam atzinumam būtu jānodrošina, ka 
saistībā ar „Eiropas pusgadu” sniegtie 
Savienības politikas norādījumi ir pienācīgi 
integrēti valstu budžeta sagatavošanas 
darbos. Šādā atzinumā jo īpaši būtu 
jāietver novērtējums par to, vai budžeta 
plānos pienācīgi ņemti vērā Eiropas 
pusgada kontekstā izdotie ieteikumi. 
Komisijai vajadzētu būt gatavai pēc 
attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma iesniegt minēto atzinumu šajā 
parlamentā. Tas, cik lielā mērā šis atzinums
ir ņemts vērā, būtu jāiekļauj novērtējumā 
par to, vai un kad ir izpildīti nosacījumi, 
kuru rezultātā ir pieņemts lēmums 
attiecīgajā dalībvalstī īstenot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūru, un
Komisijas agrīno norādījumu neievērošana 
būtu uzskatāma par atbildību pastiprinošu 
apstākli. Turklāt, balstoties uz Komisijas 
kopējo novērtējumu par šiem plāniem, 
Eurogrupai vajadzētu apspriest eurozonas 
budžeta situāciju un perspektīvas.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kā to norāda valsts parāda krīze un jo 
īpaši nepieciešamība īstenot kopējus 
finansiālā atbalsta mehānismus, 
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, vērojami 
to budžeta politikas izraisīti blakusefekti. 
Visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
vajadzētu apspriesties ar Komisiju un 
pārējām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, 
pirms pieņemt jebkādus nozīmīgus fiskālās 
politikas reformu plānus ar iespējamiem 
blakusefektiem, lai būtu iespējams novērtēt 
to potenciālo ietekmi uz eurozonu kopumā. 
Tām savi budžeta plāni būtu jāuzskata par 
vispārsvarīgu jautājumu un, pirms tie kļūst 
saistoši, tie būtu pārraudzības nolūkā 
jāiesniedz Komisijā. Komisijai būtu jāspēj 
attiecībā uz budžeta plāna priekšlikumu 
vajadzības gadījumā pieņemt nostāju, ko 
dalībvalstis un jo īpaši budžeta 
lēmējiestādes būtu jāaicina ņemt vērā 
budžeta likuma pieņemšanas procesā. 
Šādai nostājai būtu jānodrošina, ka 
Savienības politikas norādījumi budžeta 
jomā ir pienācīgi integrēti valstu budžeta 
sagatavošanas darbos. Konkrētāk, šai 
nostājai būtu jāietver novērtējums par to, 
vai budžeta plānos pienācīgi ņemti vērā 
budžeta jomā Eiropas pusgada kontekstā 
izdotie ieteikumi. Komisijai vajadzētu būt 
gatavai pēc attiecīgās dalībvalsts 
parlamenta pieprasījuma iesniegt nostāju
šajā parlamentā. Tas, cik lielā mērā šī 
nostāja ir ņemta vērā, būtu jāiekļauj 
novērtējumā par to, vai un kad ir izpildīti 
nosacījumi, kuru rezultātā ir pieņemts 
lēmums attiecīgajā valstī īstenot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūru, kur
Komisijas agrīno norādījumu neievērošana 
būtu uzskatāma par vainu pastiprinošu 
faktoru. Turklāt, balstoties uz Komisijas 

(10) Kā liecina valsts parāda krīze un jo 
īpaši nepieciešamība īstenot kopējus 
finansiālā atbalsta mehānismus, 
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ir 
vērojama vienas valsts budžeta politikas 
pastiprināta ietekme citā valstī. Ikvienai 
dalībvalstij, kuras valūta ir euro, vajadzētu 
apspriesties ar Komisiju un pārējām 
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pirms 
pieņemt jebkādus nozīmīgus fiskālās 
politikas reformu plānus ar iespējamu 
ietekmi citās valstīs, lai būtu iespējams 
novērtēt to potenciālo ietekmi uz eurozonu 
kopumā. Tām savi budžeta plāni būtu 
jāuzskata par vispārsvarīgu jautājumu un, 
pirms tie kļūst saistoši, tie būtu 
pārraudzības nolūkā jāiesniedz Komisijā. 
Komisijai būtu jāspēj attiecībā uz budžeta 
plāna priekšlikumu vajadzības gadījumā 
pieņemt atzinumu, ko dalībvalstis un jo 
īpaši budžeta lēmējiestādes būtu jāaicina 
ņemt vērā budžeta likuma pieņemšanas 
procesā. Šādam atzinumam būtu 
jānodrošina, ka Savienības politikas 
norādījumi ir pienācīgi integrēti valstu 
budžeta sagatavošanas darbos. Šādā 
atzinumā jo īpaši būtu jāietver novērtējums 
par to, vai budžeta plānos pienācīgi ņemti 
vērā stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktie 
izaugsmes, nodarbinātības un sociālie 
mērķi, kā arī Eiropas pusgada kontekstā 
izdotie ieteikumi. Komisijai vajadzētu būt 
gatavai pēc attiecīgās dalībvalsts 
parlamenta pieprasījuma iesniegt minēto 
atzinumu šajā parlamentā. Tas, cik lielā 
mērā šis atzinums ir ņemts vērā, būtu 
jāiekļauj novērtējumā par to, vai un kad ir 
izpildīti nosacījumi, kuru rezultātā ir 
pieņemts lēmums attiecīgajā dalībvalstī
īstenot pārmērīga budžeta deficīta 
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kopējo novērtējumu šiem plāniem, 
Eurogrupai vajadzētu apspriest eurozonas 
budžeta situāciju un perspektīvas.

novēršanas procedūru, un Komisijas agrīno 
norādījumu neievērošana būtu uzskatāma 
par atbildību pastiprinošu apstākli. Turklāt, 
balstoties uz Komisijas kopējo 
novērtējumu par šiem plāniem, Eurogrupai 
vajadzētu apspriest eurozonas budžeta 
situāciju un perspektīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, būtu jāpārrauga 
ciešāk, lai nodrošinātu pilnīgu un laicīgu 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanu.
Ciešākai pārraudzībai būtu jānodrošina 
laicīga korekcija novirzēm no Padomes
ieteikumiem pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai. Šāda pārraudzība varētu 
papildināt Regulā (EK) Nr. 1467/97 
iekļautos noteikumus. Šādas ciešākas 
pārraudzības kārtību vajadzētu variēt 
atkarībā no tā, kura procedūras fāze 
attiecas uz dalībvalsti, kā noteikts Līguma 
126. pantā.

(11) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, būtu jānovēro
rūpīgāk. Šādas ciešākas pārraudzības 
kārtību vajadzētu variēt atkarībā no tā, kura 
procedūras fāze attiecas uz dalībvalsti, kā 
noteikts Līguma 126. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
11. apsvērums



PE483.671v01-00 18/44 AM\893420LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, būtu jāpārrauga 
ciešāk, lai nodrošinātu pilnīgu un laicīgu 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanu. 
Ciešākai pārraudzībai būtu jānodrošina 
laicīga korekcija novirzēm no Padomes 
ieteikumiem pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai. Šāda pārraudzība varētu 
papildināt Regulā (EK) Nr. 1467/97 
iekļautos noteikumus. Šādas ciešākas 
pārraudzības kārtību vajadzētu variēt 
atkarībā no tā, kura procedūras fāze 
attiecas uz dalībvalsti, kā noteikts Līguma 
126. pantā.

(11) Dalībvalstis, kuru valūta ir euro un 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, būtu jāpārrauga 
ciešāk, lai nodrošinātu pilnīgu un laicīgu 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanu. Ar 
ciešāku pārraudzību būtu jānodrošina, ka 
laikus tiek koriģētas jebkādas novirzes no 
Padomes ieteikumiem pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai, tādējādi veicinot 
ilgtspējīgu izaugsmi. Šādai pārraudzībai 
būtu jāpapildina Regulā (EK) Nr. 1467/97 
iekļautie noteikumi. Šādas ciešākas 
pārraudzības kārtību vajadzētu variēt 
atkarībā no tā, kura procedūras fāze 
attiecas uz dalībvalsti, kā noteikts Līguma 
126. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Thomas Mann

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai,
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt draudus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā. 
Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 

(12) Rūpīgai un stingrai pārbaudei 
dalībvalstīs, kurās īsteno pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūru, 
vajadzētu ļaut konstatēt riskus attiecībā uz 
dalībvalstij noteikto termiņu ievērošanu 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanai. Ja 
konstatē šādus riskus, Komisijai būtu 
jāsniedz ieteikums dalībvalstij par 
pasākumiem, kas jāveic noteiktā 
laikposmā, un šis ieteikums pēc attiecīgās 
dalībvalsts parlamenta pieprasījuma būtu 
jāiesniedz šajā parlamentā. Šādam 
novērtējumam būtu jāļauj ātri koriģēt 
jebkādus pavērsienus, kas apdraud 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanu 
noteiktajā termiņā. Novērtējumam par šī 
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ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir īstenota 
efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai, Padomei vajadzētu balstīt savu 
lēmumu uz to, vai dalībvalsts ir ievērojusi 
Komisijas ieteikumus.

Komisijas ieteikuma ievērošanu vajadzētu 
būt daļai no Komisijas veiktā pastāvīgā 
novērtējuma par efektīvu rīcību pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir 
īstenota efektīva rīcība pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai, Padomei vajadzētu 
balstīt savu lēmumu arī uz to, vai 
dalībvalsts ir ievērojusi Komisijas 
ieteikumus un kā tas ietekmē 
nodarbinātības jomā izvirzītos mērķus.
Ieteikumu neievērošanas gadījumā 
jāapsver stingru sankciju piemērošana. 
Tomēr ikvienai dalībvalstij jāsaglabā 
budžeta suverenitāte. Visos budžeta 
novērtējumos, kas tiek veikti saistībā ar 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru, Padomei un Komisijai jāveltī 
pienācīga uzmanība sociālās drošības 
sistēmu īstenošanai, kas sekmē Savienības 
noturīgas izaugsmes mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt draudus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā.

(12) Rūpīgākai to dalībvalstu novērošanai, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt riskus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
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Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 
ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir 
īstenota efektīva rīcība pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai, Padomei vajadzētu 
balstīt savu lēmumu uz to, vai dalībvalsts ir 
ievērojusi Komisijas ieteikumus.

novēršanu noteiktajā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Roger Helmer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt draudus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā. 
Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 
ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir īstenota 
efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai, Padomei vajadzētu balstīt savu 
lēmumu uz to, vai dalībvalsts ir ievērojusi 
Komisijas ieteikumus.

(12) Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt draudus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā. 
Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 
ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir īstenota 
efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai, Padomei vajadzētu balstīt savu 
lēmumu uz to, vai dalībvalsts ir ievērojusi 
Komisijas ieteikumus. Tomēr saskaņā ar 
subsidiaritātes principu ikvienai 
dalībvalstij jāsaglabā budžeta 
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suverenitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentā Eiropas 
Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt 
iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentās Eiropas 
Parlamenta komitejas var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt 
iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentā Eiropas 
Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt 
iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentā Eiropas 
Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, un šīs 
dalībvalsts sociālajiem partneriem 
piedāvāt iespēju piedalīties viedokļu 
apmaiņā.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Roger Helmer

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentā Eiropas 
Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt 
iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

(13) Lai pastiprinātu dialogu starp 
Savienības institūcijām, konkrētāk, starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, 
un lai nodrošinātu patiesu demokrātisko 
kontroli, labāku pārskatāmību un 
pārskatatbildību, kompetentā Eiropas 
Parlamenta komiteja var dalībvalstij, uz 
kuru attiecas Komisijas ieteikums, piedāvāt 
iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) budžeta politikas daudzpusējai 
uzraudzības sistēmai, kas noteikta Regulā 
(EK) Nr. 1466/97, pievienojot papildu 
pārraudzības prasības ar mērķi nodrošināt, 
ka Savienības politikas ieteikumi budžeta 
jomā ir pienācīgi integrēti valstu budžeta 
sagatavošanas procesā;

(b) budžeta politikas daudzpusējai 
novērošanas sistēmai, kas noteikta Regulā 
(EK) Nr. 1466/97, pievienojot papildu 
prasības ar mērķi nodrošināt, ka Savienības 
politikas ieteikumi budžeta jomā ir 
pienācīgi integrēti valstu budžeta 
sagatavošanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Philippe De Backer
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pilnveidojot noteikumus par budžeta 
regulējumu valsts līmenī un ekonomikas 
politikas koordināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Frédéric Daerden

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piemērojot šo regulu, pilnībā jāievēro 
LESD 153. panta 3. punkta un 152. panta 
prasības, un šajā regulā paredzētie 
lēmumi jāpieņem, ievērojot subsidiaritātes 
un sociālā dialoga principus un 
dalībvalstu un sociālo partneru 
kompetenci attiecībā uz darba samaksas 
un pensiju noteikšanas procedūru. 
Piemērojot šo regulu, jāievēro Eiropas 
Savienības pamattiesību hartas 28. pants, 
un tās piemērošana neskar tiesības 
apspriest, noslēgt vai īstenot darba 
koplīgumus, kā arī tiesības uz kolektīvu 
rīcību, pienācīgi ievērojot koplīgumu 
slēgšanas praksi dalībvalstīs vai 
dalībvalstu tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
2. nodaļa – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopīgie budžeta noteikumi Kopīgie budžeta noteikumi un 
informācijas prasības attiecībā uz valsts 
parāda vērtspapīru emisiju

Or. en

Grozījums Nr. 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
15. aprīlī kopā ar savām stabilitātes 
programmām atbilstīgi vidēja termiņa 
budžeta programmai publisko savus vidēja 
termiņa fiskālos plānus, kas balstīti uz 
neatkarīgu makroekonomisko prognozi.

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
15. aprīlī kopā ar savām stabilitātes 
programmām atbilstīgi vidēja termiņa 
budžeta programmai nosaka savus vidēja 
termiņa fiskālos plānus, kas balstīti uz 
neatkarīgu makroekonomisko prognozi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vispārējās valdības sektora budžeta 
likumprojektus kopā ar makroekonomisko 
prognozi, uz ko tie balstīti, publisko katru 
gadu ne vēlāk kā 15. oktobrī.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vispārējās valdības sektora budžeta 
likumprojektus pieņem un publisko katru 
gadu ne vēlāk kā 31. decembrī.

3. Vispārējās valdības sektora budžeta 
likumprojektus pieņem līdz decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno
valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz 
vispārējās valdības sektoru kopumā un 
tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls 
raksturs.

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
kuriem valsts budžeta procedūrā ņem vērā
valsts vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Roger Helmer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
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kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno 
valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz 
vispārējās valdības sektoru kopumā un 
tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls 
raksturs.

kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno 
valsts vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā. Šie valsts līmeņa 
konstitucionālie noteikumi attiecas uz 
vispārējās valdības sektoru kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Papildus Regulas (EK) Nr. 1466/97 
prasībām dalībvalstis nodrošina, ka 
vispārējās valdības budžets ir sabalansēts 
vai veidots ar pārpalikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Uzskatāms, ka vispārējās valdības 
budžets ir sabalansēts, ja vispārējās 
valdības gada strukturālā bilance atbilst 
attiecīgās valsts vidēja termiņa mērķim, 
kā noteikts Stabilitātes un izaugsmes 
pakta pārskatītajā redakcijā, un 
strukturālais deficīts nepārsniedz 0,5 % 
no iekšzemes kopprodukta tirgus cenās. 
Dalībvalstis nodrošina strauju 
konverģenci, tiecoties sasniegt valstij 
noteikto vidēja termiņa mērķi. Īslaicīga 
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novirze no vidēja termiņa mērķa vai tā 
sasniegšanai nepieciešamajām 
korekcijām dalībvalstīs ir pieļaujama 
vienīgi Stabilitātes un izaugsmes paktā 
noteiktajos ārkārtas apstākļos.
Ja valsts parāds ir ievērojami zemāks 
nekā 60 % no iekšzemes kopprodukta 
tirgus cenās un ja riska varbūtība 
attiecībā uz valsts finanšu stāvokļa 
noturīgumu ilgtermiņā ir neliela, tad ir 
pieļaujams, ka otrajā daļā noteiktā vidējā 
termiņa mērķa zemākā robeža ir 
strukturālais deficīts, kas nepārsniedz 
1,0 % no iekšzemes kopprodukta tirgus 
cenās.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido neatkarīgu fiskālo 
jautājumu padomi, lai pārraudzītu valsts 
fiskālo noteikumu īstenošanu, kā noteikts 
1. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 60
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Informācijas prasības attiecībā uz valsts 



PE483.671v01-00 28/44 AM\893420LV.doc

LV

parāda vērtspapīru emisiju
Lai uzlabotu plānošanas koordināciju un 
optimizētu valsts parāda vērtspapīru 
emisijas finansiālos nosacījumus, 
dalībvalstis Komisijai un Padomei jau 
iepriekš dara zināmus savus parāda 
vērtspapīru emisijas plānus.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
15. oktobrī Komisijai un Eurogrupai 
iesniedz budžeta plāna projektu 
nākamajam gadam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Budžeta plāna projektā ietver šādu 
informāciju par nākamo gadu:

3. Budžeta plāna projektā var ietvert šādu 
informāciju par nākamo gadu:

Or. en

Grozījums Nr. 63
Thomas Mann
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) novērtējumu par budžeta plāna 
projekta saderību ar Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības mērķiem, 
dalībvalstu un Savienības vispārējām 
ekonomikas un finanšu politikas 
pamatnostādnēm un dalībvalstu 
nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) sīki izklāstītus plānotos izdevumus, 
kas tieši saistīti ar Savienības izaugsmes
un nodarbinātības stratēģijā noteikto 
mērķu sasniegšanu, tostarp valsts sektora 
investīcijas, to raksturojumā izmantojot 
kopīgajā izvērtējuma sistēmā (JAF) 
paredzētos rādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) budžeta plāna projekta ietekmi uz 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto 
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izaugsmes, nodarbinātības un sociālo 
mērķu īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) budžeta plāna projekta sociālās 
ietekmes novērtējumu, kā arī novērtējumu 
par tā saderību ar Savienības izaugsmes 
un nodarbinātības mērķiem, dalībvalstu 
vispārējām ekonomikas politikas 
pamatnostādnēm un dalībvalstu 
nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) prognozes ienākumiem un izdevumiem
nemainīgas politikas gadījumā un to 
galvenos komponentus, prognozes attiecībā 
uz vispārējās valdības sektoru izsakot 
procentos no IKP;

(b) prognozes ieņēmumiem un izdevumiem 
un to galvenos komponentus, prognozes 
attiecībā uz vispārējās valdības sektoru 
izsakot procentos no IKP;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mērķa ienākumu un izdevumu 
apjomus un to galvenos komponentus, 
apjomus attiecībā uz vispārējās valdības 
sektoru izsakot procentos no IKP, ņemot 
vērā nosacījumus un kritērijus, lai 
panāktu valdības izdevumu pieaugumu, 
atskaitot diskrecionāros ienākumu 
pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1466/97 5. panta 1. punktu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sīku aprakstu un skaitlisku 
argumentāciju tiem pasākumiem, kas 
iekļaujami nākamā gada budžetā, lai 
mazinātu atšķirības starp c) apakšpunktā 
minētajiem mērķa apjomiem un 
b) apakšpunktā minētajām prognozēm 
nemainīgas politikas gadījumā. Apraksti 
var nebūt tik sīki attiecībā uz tiem 
pasākumiem, kuru budžeta ietekme ir 
mazāka nekā 0,1 % no IKP. Īpašu 
uzmanību pievērš galvenajiem fiskālās 
politikas reformu plāniem, kuriem ir 
iespējami blakusefekti citās dalībvalstīs, 
kuru valūta ir euro;

(d) aprakstu par galvenajiem fiskālās 
politikas reformu plāniem, kas varētu radīt 
ietekmi citās dalībvalstīs, kuru valūta ir 
euro;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) galvenos pieņēmumus saistībā ar
gaidāmo ekonomikas attīstību un 
svarīgākajiem ekonomikas rādītājiem, kas 
ir būtiski, lai sasniegtu budžeta mērķus. 
Šos pieņēmumus balsta uz neatkarīgu 
makroekonomiskās izaugsmes prognozi;

(e) galvenos pieņēmumus attiecībā uz
gaidāmo ekonomikas un sociālo attīstību 
un svarīgākajiem ekonomikas un 
sociālajiem rādītājiem, kas ir būtiski, lai 
sasniegtu budžeta mērķus. Šos 
pieņēmumus balsta uz neatkarīgu 
makroekonomiskās izaugsmes prognozi;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) vajadzības gadījumā ― papildu 
norādes par to, kā tiks ievēroti pašreizējie 
ieteikumi, kas adresēti attiecīgajai 
dalībvalstij budžeta jomā saskaņā ar 
Līguma 121. pantu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 72
Mara Bizzotto

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja budžeta plāna projektā saskaņā ar 
3. punkta a) un c) apakšpunktu iekļautie 

4. Ja budžeta plāna projekts atšķiras no 
jaunākās stabilitātes programmas 
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budžeta mērķi vai prognozes nemainīgas 
politikas gadījumā atšķiras no datiem 
stabilitātes programmā, atšķirības 
pienācīgi izskaidro.

pamatnostādnēm, atšķirības izskaidro.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis savās stabilitātes 
programmās un valsts reformu 
programmās iekļauj atjauninātu un sīki 
izklāstītu informāciju par plānotajiem 
izdevumiem, kas tieši saistīti ar Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā 
noteikto mērķu sasniegšanu, tostarp par 
valsts sektora ieguldījumiem, šo izdevumu 
raksturojumā izmantojot kopīgajā 
izvērtējuma sistēmā (JAF) paredzētos 
rādītājus. Minētajā sīki izstrādātajā 
izklāstā pienācīgi paskaidro atšķirības 
starp plānotajiem izdevumiem un 
jaunākajām stabilitātes programmām.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Marije Cornelissen

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu 
Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto 
budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā 
divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 

Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts būtiski 
nepilda ieteikumus, kas šai valstij adresēti 
saskaņā ar „Eiropas pusgadu”, tā divu 
nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 
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iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta 
iesniegšanu. Minētais pieprasījums ir 
publiski pieejams.

iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa iesniegt pārskatītu budžeta plāna 
projektu. Minēto pieprasījumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Roger Helmer

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu
Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto
budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā 
divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 
iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta 
iesniegšanu. Minētais pieprasījums ir 
publiski pieejams.

Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts būtiski 
nepilda Stabilitātes un izaugsmes paktā 
noteiktos budžeta politikas pienākumus, tā 
divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 
iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa iesniegt pārskatītu budžeta plāna 
projektu. Minēto pieprasījumu un 
attiecīgās dalībvalsts atbildi Komisija 
publisko, nodrošinot to pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatīta budžeta plāna projekta gadījumā 
piemēro 2.–4. punktu.

Pārskatīta budžeta plāna projekta gadījumā 
piemēro 2.–4.a punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vajadzības gadījuma Komisija līdz 
30. novembrim pieņem nostāju par budžeta 
plāna projektu.

1. Ja dalībvalsts iesniegtais budžets 
neatbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta 
prasībām un nenodrošina virzību uz 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijā definēto mērķu sasniegšanu, 
Komisija līdz 1. novembrim pieņem 
atzinumu par budžeta plāna projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vajadzības gadījuma Komisija līdz 
30. novembrim pieņem nostāju par budžeta 
plāna projektu.

1. Vajadzības gadījumā Komisija līdz 
30. novembrim pieņem atzinumu par 
budžeta plāna projektu. To izstrādājot, 
Komisija ar pienācīgu uzmanību izvērtē, 
kā attiecīgā dalībvalsts īsteno izaugsmes 
un nodarbinātības stratēģiju 
„Eiropa 2020”.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisijas nostāju publisko, un pēc 
attiecīgas valsts parlamenta pieprasījuma 

2. Komisijas atzinumu publisko, un pēc 
attiecīgās dalībvalsts parlamenta vai 
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Komisija to iesniedz šajā parlamentā. Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
Komisija ar to iepazīstina minēto 
parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
6. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veic eurozonas budžeta
situācijas un nākotnes perspektīvu kopējo 
novērtējumu. Šis novērtējums ir publiski 
pieejams.

3. Komisija var veikt eurozonas budžeta 
situācijas un nākotnes perspektīvu kopējo 
novērtējumu. Šo novērtējumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
6. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija veic eurozonas budžeta 
situācijas un nākotnes perspektīvu kopējo 
novērtējumu. Šis novērtējums ir publiski 
pieejams.

3. Komisija veic eurozonas budžeta 
situācijas un nākotnes perspektīvu kopējo 
novērtējumu. Šo novērtējumu publisko, 
raksturojot arī ietekmi uz stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteikto izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālo mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Regulas priekšlikums
6. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eurogrupa apspriež Komisijas nostāju
par valstu budžeta plāniem, budžeta 
situāciju un nākotnes perspektīvām
eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo 
novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā 
ar 3. punktu. Šis novērtējums ir publiski 
pieejams.

4. Eurogrupa var apspriest Komisijas 
atzinumus par valstu budžeta plāniem un
budžeta situāciju un prognozēm eurozonā 
kopumā, pamatojoties uz kopējo 
novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā 
ar 3. punktu. Šo novērtējumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
6. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Eurogrupa apspriež Komisijas nostāju
par valstu budžeta plāniem, budžeta 
situāciju un nākotnes perspektīvām
eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo 
novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā 
ar 3. punktu. Šis novērtējums ir publiski 
pieejams.

4. Eurogrupa un Eiropas Parlamenta 
attiecīgās komitejas apspriež Komisijas 
atzinumus par valstu budžeta plāniem un
budžeta situāciju un prognozēm eurozonā 
kopumā, pamatojoties uz kopējo 
novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā 
ar 3. punktu. Šo novērtējumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
7. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 
126. panta 6. punktu nolemj, ka 
dalībvalstī eksistē pārmērīgs budžeta 

svītrots
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deficīts, uz šo dalībvalsti līdz pārmērīga 
deficīta novēršanas procedūras 
izbeigšanai attiecas šā panta 2.–5. punkts.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo 
valdību un tās apakšsektoriem, budžeta 
izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz 
diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz 
ienākumiem un izdevumiem, valdības 
ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, 
kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai 
pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. 
Pārskats ir publiski pieejams.

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai, Eiropas Parlamentam,
Ekonomikas un finanšu komitejai vai 
jebkurai apakškomitejai, ko tā šiem 
mērķiem norīkojusi, par vispārējās 
valdības un tās apakšsektoru budžeta 
izpildi gada laikā, diskrecionāro ieņēmumu 
un izdevumu pasākumu ietekmi uz budžetu, 
valdības ieņēmumu un izdevumu mērķiem, 
kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai 
pieņemtajiem un plānotajiem pasākumiem. 
Ziņojumam pievieno sociālās ietekmes 
novērtējumu. Šo ziņojumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo 
valdību un tās apakšsektoriem, budžeta 
izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz 

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējās 
valdības un tās apakšsektoru budžeta 
izpildi gada laikā, diskrecionāro ieņēmumu 
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diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz 
ienākumiem un izdevumiem, valdības 
ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, 
kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai 
pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. 
Pārskats ir publiski pieejams.

un izdevumu pasākumu ietekmi uz budžetu, 
valdības ieņēmumu un izdevumu mērķiem, 
kā arī informāciju par pasākumiem, kas 
pieņemti saistībā ar stratēģijā 
„Eiropa 2020” izvirzītajiem mērķiem 
izaugsmes, nodarbinātības un sociālajā 
jomā, un šo pasākumu ietekmi, kā arī 
mērķu sasniegšanai plānotajiem
pasākumiem. Šo ziņojumu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo 
valdību un tās apakšsektoriem, budžeta 
izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz 
diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz 
ienākumiem un izdevumiem, valdības 
ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem,
kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai 
pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. 
Pārskats ir publiski pieejams.

Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējās 
valdības un tās apakšsektoru budžeta 
izpildi gada laikā, diskrecionāro ieņēmumu 
un izdevumu pasākumu ietekmi uz budžetu, 
kā arī sociālo ietekmi, valdības ieņēmumu
un izdevumu mērķiem, kā arī informāciju 
par mērķu sasniegšanai pieņemtajiem un 
plānotajiem pasākumiem. Šo ziņojumu
publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veic un sniedz pārskatu par svītrots
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visaptverošu neatkarīgu revīziju 
vispārējās valdības sektora finansēs, to 
veicot saziņā ar valsts augstākajām 
revīzijas iestādēm, ar mērķi novērtēt 
publiska sektora finanšu pārskatu 
uzticamību, pilnīgumu un precizitāti 
pārmērīga budžeta deficīta procedūras 
nolūkiem. Šajā kontekstā Komisija 
(Eurostat) novērtē kvalitāti datiem, ko 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 679/20103 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir apdraudēta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai paredzētā termiņa 
ievērošana, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij sniedz ieteikumu par papildu 
pasākumu pieņemšanu laikposmā, kas ir 
saderīgs ar tās pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai noteikto termiņu, kas minēts 
1. punktā. Komisijas ieteikumu publisko, 
un pēc attiecīgas valsts parlamenta 
pieprasījuma Komisija to iesniedz šajā 
parlamentā.

2. Ja ir apdraudēta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai paredzētā termiņa 
ievērošana, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij sniedz ieteikumu par papildu 
pasākumu pieņemšanu laikposmā, kas ir 
saderīgs ar tās pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai noteikto termiņu, kas minēts 
1. punktā. Komisijas ieteikumu publisko, 
un pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
vai Eiropas Parlamenta pieprasījuma 
Komisija ar to iepazīstina minēto
parlamentu.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
8. pants - 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Laikposmā, kas noteikts 2. punktā 
minētajā Komisijas ieteikumā, attiecīgā 
dalībvalsts kopā ar 7. panta 3. punktā 
paredzētajiem ziņojumiem iesniedz 
Komisijai pārskatu par pasākumiem, kas 
pieņemti, sekojot šim ieteikumam. Pārskatā 
iekļauj visu veikto diskrecionāro pasākumu 
ietekmi uz budžetu, valdības izdevumu un 
ienākumu mērķa apjomus, informāciju par 
pieņemtajiem pasākumiem un plānotajiem 
pasākumiem mērķu sasniegšanai, kā arī
informāciju par citām darbībām, kas tiek 
veiktas, lai ievērotu Komisijas ieteikumu. 
Pārskats ir publiski pieejams.

3. Laikposmā, kas noteikts 2. punktā 
minētajā Komisijas ieteikumā, attiecīgā 
dalībvalsts kopā ar 7. panta 3. punktā 
paredzētajiem ziņojumiem iesniedz 
Komisijai pārskatu par pasākumiem, kas 
pieņemti, sekojot šim ieteikumam. Pārskatā 
norāda visu veikto diskrecionāro 
pasākumu ietekmi uz budžetu, kā arī 
sociālo ietekmi, valdības izdevumu un 
ieņēmumu mērķa apjomus, informāciju par 
mērķu sasniegšanai pieņemtajiem un 
plānotajiem pasākumiem, informāciju par 
citām darbībām, kas tiek veiktas, lai 
ievērotu Komisijas ieteikumu, kā arī šo 
pasākumu ietekmi uz Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
mērķu īstenošanā gūto progresu. Šo 
pārskatu publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Atbilstība Savienības izaugsmes un 

nodarbinātības mērķiem
Šī regula neatbrīvo dalībvalsti no 
pienākumiem, kas saistīti ar stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālajā jomā, un 
nepieļauj dalībvalstij nepildīt vai atstāt 
novārtā tās vispārējo pienākumu 
paaugstināt nodarbinātības līmeni, 
garantēt pienācīgu sociālo aizsardzību un 
cīnīties pret sociālo atstumtību, kā 
noteikts LESD 9. pantā.
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Or. en

Grozījums Nr. 92
Frédéric Daerden

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) šīs regulas ietekmi uz stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteikto izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālo mērķu 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 2. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) šīs regulas ieguldījumu, veicinot 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Philippe De Backer

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropas Komisija ne vēlāk kā 
2012. gada 31. decembrī nāk klajā ar 
priekšlikumiem saistībā ar Eiropas 
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Parādu dzēšanas fonda izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Philippe De Backer

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Dialogs par ekonomikas jautājumiem

1. Lai pilnveidotu dialogu starp 
Savienības iestādēm, jo īpaši starp 
Eiropas Parlamentu, Padomi un 
Komisiju, un lai nodrošinātu lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību, 
Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja 
var uzaicināt Padomes priekšsēdētāju, 
Komisiju un attiecīgā gadījumā 
Eiropadomes vai Eurogrupas 
priekšsēdētāju piedalīties komitejas 
sanāksmēs, lai apspriestu saskaņā ar šo 
regulu pieņemtos atzinumus un 
ieteikumus.
2. Eiropas Parlamenta kompetentā 
komiteja var dot iespēju dalībvalstij, kurai 
saskaņā ar šo regulu adresēts atzinums 
vai ieteikums, piedalīties viedokļu 
apmaiņā.
3. Ja dalībvalstij saskaņā ar šo regulu 
adresēts atzinums vai ieteikums, šīs valsts 
parlaments var uzaicināt Komisijas 
pārstāvjus piedalīties viedokļu apmaiņā.
4. Padome un Komisija regulāri informē 
Eiropas Parlamentu par šīs regulas 
īstenošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Regulas priekšlikums
12. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo regulu piemēro dalībvalstīm, kurās 
šīs regulas spēkā stāšanās dienā jau 
īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru.

svītrots

Or. en


