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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija

Komisija 2010. gada 29. septembrī iesniedza tiesību aktu kopumu, ar kuru pastiprina 
ekonomikas pārvaldību ES un eurozonā. Šo kopumu veido seši tiesību aktu priekšlikumi —
četros no tiem tiek regulēti fiskāli jautājumi, tostarp Stabilitātes un izaugsmes pakta reforma, 
kamēr ar divām jaunām regulām reglamentē tādu problēmu konstatēšanu un risināšanu, kas 
saistītas ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības rašanos ES un eurozonā.

Divos pēdējos minētajos priekšlikumos, lai paplašinātu ES ekonomikas uzraudzību attiecībā 
uz nefiskālām jomām, Komisija ierosina virkni jaunu elementu, kas saistīti ar 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzību un korekciju. Šo elementu profilaktiskajā 
daļā paredzēta nelīdzsvarotības risku regulāra novērtēšana, kas balstās uz rādītāju 
kopsavilkumu un padziļinātas analīzes īstenošanu pa valstīm. Ja nepieciešams, Padome katrai  
dalībvalstij, attiecībā uz kuru konstatēta spēcīga nelīdzsvarotība vai tāda, kas pakļauj riskam 
visas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) darbību, varētu paredzēt īpašus 
ieteikumus. Turklāt „korektīvā daļā”, kā norādīts priekšlikumā par „izpildes pasākumiem 
pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā”, paredzēts, ka pret 
euro zonas dalībvalstīm, attiecībā uz kurām konstatēts, ka tās nenodrošina attiecīgo ieteikumu 
ievērošanu, var uzsākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru un pret tām pat 
varētu vērst sankcijas ikgadējas sodanaudas veidā.

Apsvērumi

Komisijas priekšlikumi satur daudzas pamatotas idejas. Kopumā atzinuma sagatavotāja 
piekrīt Komisijas uzskatam, ka ir nepieciešams izstrādāt jaunu strukturētu procedūru 
nevēlamas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanai un koriģēšanai ikvienā dalībvalstī. 
Atzinuma sagatavotāja atgādina, ka Komisijas paziņojumā „EMU@10” jau norādīts, ka 
atšķirības starp dalībvalstīm pieauga jau pirms krīzes un ka Eiropas Parlaments rezolūcijā par 
EMU@10 pamatīgi iztirzājis šo jautājumu. Tālab mehānisma izstrādāšana šādu atšķirību un 
nelīdzsvarotības  novērošanai un novēršanai ir vairāk nekā atzinīgi vērtējams. Tomēr 
atzinuma sagatavotāja uzskata, ka nepieciešami vairāki labojumi, lai nodrošinātu, ka 
nelīdzsvarotība un atšķirības starp dalībvalstīm tiek konstatētas un efektīvi novērstas vai galu 
galā koriģētas. Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosinājusi virkni grozījumu Komisijas 
priekšlikumā par „makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu” un par 
„izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro 
zonā”, kuros apskata turpmāk minētos aspektus.

ES uzraudzības sistēmai papildus vispārīgiem ekonomiskiem un finansiāliem aspektiem būtu
jāaptver arī nodarbinātības un sociālie aspekti. Tāpēc par uzraudzības sistēmas juridisko 
pamatu  profilaktiskajā daļā jābūt arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
148. pantam, un attiecīgajā regulā vienādā mērā jārisina jautājumi, kas saistīti gan ar 
makroekonomiskās, gan sociālās nelīdzsvarotības novēršanu un koriģēšanu. Šādā veida tiks 
nodrošināta integrētāka  ekonomiskā un sociālā pieeja.

Saistībā ar iepriekšminēto tiesību akti, kas balstīti uz LESD 148. pantu, jo īpaši 
pamatnostādnes attiecībā uz dalībvalstu nodarbinātības politiku, būtu jāņem vērā, novērtējot 
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nelīdzsvarotību, un tie jāpapildina ar īpašiem instrumentiem sociālās nelīdzsvarotības 
konstatēšanai un novēršanai. Tāpēc Nodarbinātības komiteja (EMCO) un Sociālās 
aizsardzības komiteja (SPC) būtu aktīvi jāiesaista attiecīgajās uzraudzības procedūrās.

Komisijai atbilstoši LESD 290. pantam deleģēto aktu veidā būtu jāparedz un regulāri 
jāaktualizē rādītāju kopsavilkumus, kuri kalpotu kā instruments agrīnai nelīdzsvarotības 
konstatēšanai un pārraudzībai. Galvenajiem kritērijiem būtu jāaptver svarīgi nodarbinātības, 
bezdarba, nabadzības un nodokļu politikas aspekti.

Nelīdzsvarotības korekcijas sistēmai ne tikai jāveicina euro zonas dalībvalstu budžeta 
disciplīna. Tikpat svarīgi ir to izveidot tādā veidā, lai izvairītos no asimetriskiem 
satricinājumu rašanās un arī veicinātu pastāvīgu izaugsmi un darbavietu radīšanu. Tādēļ 
sistēmai jādarbojas, lai atbalstītu ES mērķu īstenošanu izaugsmes un darbavietu jomā, 
piemēram, to mērķu īstenošanā, kas pieņemti saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”.

Turklāt ar koriģēšanas sistēmu, tostarp arī gadījumos, kad jākoriģē pārmērīga nelīdzsvarotība, 
nevar paredzēt tikai sodanaudas (sankcijas), bet tai jāparedz arī stimuli. Ikviens lēmums, ar 
kuru kādai dalībvalstij paredz sankciju vai uzliek sodanaudu, jāpakļauj ietekmes 
novērtējumam sociālajā aspektā.

Sodanaudas, kas iekasētas no dalībvalstīm, kuras neievēro tām paredzētos attiecīgos 
ieteikumus, būtu jāizmanto, lai atbalstītu ES ilgtermiņa mērķu īstenošanu ieguldījumu un 
darbavietu jomā, un, iekasējot sodanaudas, iegūtās summas vajadzētu piešķirt ne tikai tām 
dalībvalstīm, kuras netiek pakļautas jebkādai pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūrai, kā to ierosina Komisija.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi nostiprināt Eiropas 
Parlamenta lomu visā uzraudzības procesā kopumā. Turklāt regulāra apspriešanās ar 
sociālajiem partneriem un intensīvāka valstu parlamentu iesaistīšana  ir nepieciešams 
priekšnoteikums uzticamas un pārredzamas uzraudzības sistēmas izveidošanai.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula par to, kā novērst un 
koriģēt makroekonomisko un sociālo 
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nelīdzsvarotību

Or. en

Pamatojums

ES uzraudzības sistēmai papildus vispārīgiem ekonomiskiem un finansiāliem aspektiem 
jāaptver arī nodarbinātības un sociālie aspekti. Tāpēc ierosinātajā regulā jāapskata gan 
makroekonomiskā, gan sociālā nelīdzsvarotība ES.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai izstrādātu koordinētu 
nodarbinātības stratēģiju, kā tas paredzēts 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(LESD), dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāstrādā atbilstoši pamatprincipiem, ar 
kuriem veicina kvalificētu, mācītu un 
pielāgoties spējīgu darbaspēku, kā arī 
atbalsta darba tirgu, kas spēj reaģēt uz 
pārmaiņām ekonomikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Kā paredzēts LESD, iekšējā tirgus 
darbībai vajadzētu būt vērstai uz to, lai 
panāktu stabilu Eiropas Savienības 
attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota 
ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte, 
sociālā tirgus ekonomika ar augstu 
konkurētspēju un kuras mērķis ir panākt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo 
kohēziju, kā arī vides augsta līmeņa 
aizsardzību un tās kvalitātes uzlabošanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) LESD paredzēts, ka, nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un 
sociālās atstumtības apkarošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1d) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā  
pieņēma jaunu stratēģiju darbavietu un 
izaugsmes veicināšanai – stratēģiju 
„Eiropa 2020” – lai ES no krīzes varētu 
izkļūt spēcīgāka un vērst savu ekonomiku 
uz gudru, noturīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, ko papildinātu augsta līmeņa 
nodarbinātība, darba ražīgums un sociāla 
kohēzija. Turklāt Eiropadome ir nolēmusi 
ar 2011. gada 1. janvāri uzsākt Eiropas 
semestri politikas jomu koordinēšanai, lai 
ļautu dalībvalstīm gūt labumu, ko sniedz 
agrīna koordinēšana ES līmenī, un 
pastiprināti uzraudzīt un vienlaicīgi 
novērtēt gan budžeta pasākumus, gan 
strukturālās reformas, veicinot izaugsmi 
un nodarbinātību. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Konkrētāk, ir jāpastiprina dalībvalstu 
ekonomikas politikas uzraudzība papildus 
budžeta uzraudzībai, lai novērstu 
pārmērīgu makroekonomisko 
nelīdzsvarotību un palīdzētu tās skartajām 
dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumus 
plānus, pirms šīs atšķirības nostiprinās. 
Uzraudzības paplašināšanai jānoris 
vienlaikus ar fiskālās uzraudzības 
padziļināšanu.

(3) Konkrētāk, ir jāpastiprina dalībvalstu 
ekonomikas politikas uzraudzība papildus 
budžeta uzraudzībai, lai novērstu 
pārmērīgu makroekonomisko un sociālo 
nelīdzsvarotību, palīdzētu tās skartajām 
dalībvalstīm izstrādāt korektīvo pasākumus 
plānus, pirms šīs atšķirības nostiprinās, 
veicinātu daudzpusēji pastiprinošas 
attīstības stratēģijas un sekmētu progresa 
pārraudzīšanu Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu īstenošanai. 
Uzraudzības paplašināšanai jānoris 
vienlaikus ar fiskālās uzraudzības 
padziļināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai palīdzētu risināt šo nelīdzsvarotību, 
tiesību aktos jānosaka detalizēta procedūra.

(4) Lai palīdzētu risināt šo nelīdzsvarotību, 
tiesību aktos jānosaka integrētāka 
ekonomiskā un sociālā pieeja un 
detalizēta procedūra.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Līguma 121. panta 3. un 4. punktā 
minēto daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi 
papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai 
atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību.

(5) LESD 121. panta 3. un 4. punktā minēto 
daudzpusējo uzraudzību ir lietderīgi 
papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai 
atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību, kas 
paredzētu gan stimulus, gan sodanaudas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ir lietderīgi LESD 148. pantā 
norādīto apvienoto gada ziņojumu 
papildināt ar īpašiem instrumentiem 
sociālās nelīdzsvarotības atklāšanai un 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar LESD 
290. pantu attiecībā uz rādītāju 
kopsavilkumu, kas būtu instruments 
nelīdzsvarotības agrīnas identificēšanas 
un uzraudzības atvieglošanai. Ir īpaši 
svarīgi, lai Komisija savā sagatavošanas 
darbā rīkotu attiecīgas apspriedes, tostarp 
apspriedes ar ekspertiem.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(7) Rādītāju kopsavilkums jāveido no 
ierobežotas reālo un nominālo
ekonomikas, sociālo un finanšu rādītāju 
kopas ar attiecīgām indikatīvām 
robežvērtībām, lai atklātu 
makroekonomisko un sociālo 
nelīdzsvarotību. Rādītāju kopsavilkuma 
elementi būtu vajadzības gadījumā 
jāgroza ar deleģēto aktu starpniecību, cita 
starpā, ja rodas draudi makroekonomiskajai 
un sociālajai stabilitātei vai kļūst 
pieejamāka attiecīgā statistika.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vienas vai vairāku robežvērtību 
pārsniegšana ne vienmēr norāda uz 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
rašanos, jo ekonomikas politikas veidošanā 
jāņem vērā savstarpējās saiknes starp 
makroekonomikas rādītājiem.
Ekonomiskajam novērtējumam 
jānodrošina, lai tiktu ņemta vērā visa 
rādītāju kopsavilkuma un cita informācija 
un tā kļūtu par neatņemamu vispusīgas 
analīzes daļu.

(8) Vienas vai vairāku robežvērtību 
pārsniegšana ne vienmēr norāda uz 
makroekonomiskās un sociālās 
nelīdzsvarotības rašanos, jo ekonomikas 
politikas veidošanā jāņem vērā savstarpējās 
saiknes starp makroekonomikas un 
sociālajiem rādītājiem, kā arī ekonomikas 
cikla stadiju, kurā tā atrodas. 
Ekonomiskajam novērtējumam 
jānodrošina, lai tiktu ņemta vērā visa 
rādītāju kopsavilkuma un cita informācija 
un tā kļūtu par neatņemamu vispusīgas 
analīzes daļu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevēlamas makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības uzraudzības un korekcijas 
procedūrai ar preventīviem un korektīviem 
elementiem vajadzīgi pastiprināti 
uzraudzības instrumenti, līdzīgi tiem, kurus 
izmanto daudzpusējā uzraudzības 
procedūrā. Tas var ietvert biežākas 
Komisijas misijas dalībvalstīs uzraudzības 
nolūkā un papildu ziņošanu no dalībvalstu 
puses, ja nelīdzsvarotība ir nopietna vai tā 
apdraud stabilu Ekonomikas un monetārās 
savienības darbību.

(10) Nevēlamas makroekonomiskās un 
sociālās nelīdzsvarotības uzraudzības un 
korekcijas procedūrai ar preventīviem un 
korektīviem elementiem vajadzīgi 
pastiprināti uzraudzības instrumenti, līdzīgi 
tiem, kurus izmanto daudzpusējā 
uzraudzības procedūrā, un analīze par to, 
kā makroekonomisko stāvokli ietekmē 
nodarbinātība, balstoties uz vispārējo 
novērtēšanas sistēmu, tostarp 
nodarbinātības rādītāju pārraudzību. Tas 
var ietvert biežākas Komisijas misijas 
dalībvalstīs uzraudzības nolūkā un papildu 
ziņošanu no dalībvalstu puses, ja 
nelīdzsvarotība ir nopietna vai tā apdraud 
stabilu Ekonomikas un monetārās 
savienības darbību vai sociālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Novērtējot nelīdzsvarotību, jāņem 
vērā tās nopietnība, tas, cik lielā mērā tā 
uzskatāma par pastāvīgu, un jo īpaši 
iespējamā negatīvā ekonomiskā, sociālā un 
finansiālā ietekme uz citām dalībvalstīm. 
Jāņem vērā arī attiecīgās dalībvalsts 
ekonomisko korekciju iespējas un tas, cik 
sekmīgi pildīti iepriekšējie ieteikumi, kas 
izdoti saskaņā ar šo regulu, un citi 
ieteikumi, kas izdoti saskaņā ar LESD
121. un 148. pantu daudzpusējās 
uzraudzības ietvaros, īpaši vispārējās 
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Savienības ekonomikas politikai. pamatnostādnes dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikai un pamatnostādnes 
dalībvalstu nodarbinātības politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Ja ir konstatēta makroekonomiskā un 
sociālā nelīdzsvarotība, attiecīgajai 
dalībvalstij jānosūta ieteikumi, kuros 
sniedz norādes par veicamajiem politikas 
pasākumiem. Attiecīgajai dalībvalstij 
nelīdzsvarotības novēršanai domātie 
politikas pasākumi jāveic laikus un 
jāizmanto visi pieejamie valsts iestāžu 
kontrolē esošie politikas instrumenti. Tie 
jāpieskaņo attiecīgās dalībvalsts videi un 
apstākļiem, un tiem jāaptver galvenās 
ekonomikas politikas jomas, iespējams, 
tostarp arī fiskālo un nodokļu politiku, 
darba tirgus, produktu un pakalpojumu 
tirgus un finanšu sektora sistēmu. Tas būtu 
jāveic saskaņā ar LESD 9. pantu un lai  
veicinātu augstu nodarbinātības līmeni, 
garantētu adekvātu sociālās aizsardzības 
līmeni un vērstos pret sociālu atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Laicīgi Eiropas Sistēmisko risku 
padomes brīdinājumi un ieteikumi 

(13) Laicīgi Eiropas Sistēmisko risku 
padomes brīdinājumi un ieteikumi 
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dalībvalstīm vai Savienībai attiecas uz 
makrofinansiāla rakstura riskiem. Tie var 
arī būt par pamatu attiecīgai rīcībai 
nelīdzsvarotības uzraudzības kontekstā.

dalībvalstīm vai Savienībai attiecas vienīgi 
uz makrofinansiāla rakstura riskiem. Tie 
var arī būt par pamatu attiecīgai rīcībai 
nelīdzsvarotības uzraudzības kontekstā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ja ir konstatēta nopietna 
makroekonomiskā nelīdzsvarotība, tai 
skaitā nelīdzsvarotība, kas apdraud 
Ekonomikas un monetārās savienības 
pienācīgu darbību, jāuzsāk pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, kas 
var ietvert ieteikumu izdošanu dalībvalstij, 
pastiprinātas uzraudzības un pārraudzības 
prasības un — attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru naudas vienība ir euro, — izpildes 
iespējas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […/…], ja ilgstoši netiek veikti 
korektīvie pasākumi.

(14) Ja ir konstatēta nopietna 
makroekonomiskā un sociālā 
nelīdzsvarotība, tai skaitā nelīdzsvarotība, 
kas apdraud Ekonomikas un monetārās 
savienības vai sociālās kohēzijas pienācīgu 
darbību, jāuzsāk pārmērīgas 
nelīdzsvarotības novēršanas procedūra, kas 
var ietvert ieteikumu izdošanu dalībvalstij, 
pastiprinātas uzraudzības un pārraudzības 
prasības un — attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru naudas vienība ir euro, — izpildes 
iespējas saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […/…], ja ilgstoši netiek veikti 
korektīvie pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Visām dalībvalstīm, kurām piemērota 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūra, jāizveido korektīvo pasākumu 
plāns, kurā sīki izklāstīta politika, kuras 
mērķis ir ieviest Padomes ieteikumus. 
Korektīvo pasākumu plānā jāietver termiņi, 

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

kādos paredzēts ieviest pasākumus. To pēc 
Komisijas ziņojuma un apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu apstiprina Padome.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ņemot vērā to, ka efektīvu 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
konstatēšanu un novēršanu nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, jo starp dalībvalstīm pastāv 
cieši savstarpēji tirdznieciski un finansiāli 
sakari un valstu ekonomikas politika 
ietekmē Savienību un euro zonu kopumā, 
un šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 
principu šajā regulā paredz vienīgi tos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu 
sasniegšanai,

(16) Ņemot vērā to, ka efektīvu 
makroekonomiskās un sociālās 
nelīdzsvarotības konstatēšanu un 
novēršanu nevar pietiekami labi sasniegt 
atsevišķās dalībvalstīs, jo starp 
dalībvalstīm pastāv cieši savstarpēji 
tirdznieciski un finansiāli sakari un valstu 
ekonomikas politika ietekmē Savienību un 
euro zonu kopumā, un šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai,

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā izklāstīti sīki izstrādāti 
noteikumi, lai atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko nelīdzsvarotību 
Savienībā.

Šajā regulā izklāstīti sīki izstrādāti 
noteikumi, lai atklātu, novērstu un koriģētu 
makroekonomisko un sociālo 
nelīdzsvarotību Savienībā.
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Or. en

Pamatojums

ES uzraudzības sistēmai papildus vispārīgiem ekonomiskiem un finansiāliem aspektiem 
jāaptver arī nodarbinātības un sociālie aspekti. Tāpēc ierosinātajā regulā jāapskata gan 
makroekonomiskā, gan sociālā nelīdzsvarotība ES.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) „nelīdzsvarotība” ir makroekonomikas 
vai sociālas norises, kas nelabvēlīgi 
ietekmē vai var nelabvēlīgi ietekmēt 
ekonomikas vai sociālās kohēzijas darbību 
dalībvalstī vai eurozonas un visas 
Savienības stabilu darbību kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai veicinātu laicīgu nelīdzsvarotības 
konstatēšanu un uzraudzību, Komisija pēc 
apspriešanās ar sociālajiem partneriem, 
izmantojot deleģētos aktus saskaņā ar 
12. pantu un ievērojot 12.a un 12.b panta 
nosacījumus, izstrādā rādītāju 
kopsavilkumu, kurā ietver turpmāk 
minētos kritērijus, kurus nepieciešamības 
gadījumā var grozīt, lai iekļautu jaunu 
nelīdzsvarotību un labāk novērtētu 
konkurētspēju un pārmērīgu iekšējo un 
ārējo nelīdzsvarotību saistībā ar:
a)  produktu un pakalpojumu tirgiem 
(inflācija, norēķinu kontu atlikums, 
publiskie un privātie izdevumi pētniecības 
un izstrādes jomā, mājokļi, 
lauksaimniecības un enerģijas cenu 
izmaiņas);
b) kapitāla tirgiem (kredītu pieaugums, 
valsts parāds un privātie parādi, valsts un 
privātie ieguldījumi, tiešo ārvalstu 
ieguldījumu ārvalstu aktīvu tīra pozīcija);
c) darba tirgiem (nodarbinātības un 
bezdarba līmenis, vērtējot pa dzimumiem 
un vecuma grupām, algu un 
kompensāciju līmenis, ieguldījumi 
izglītībā un nabadzības samazināšanā);
d) nodokļu politiku (likmes darbaspēka un 
kapitāla aplikšanai ar nodokļiem);
e) fiskālo, ekonomikas, sociālo un vides 
noturīgumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Rādītāju kopsavilkumu izveido no 
dalībvalstu makroekonomikas, sociālo un 
makrofinansiālo rādītāju kopas. Komisija 
nosaka indikatīvas simetriskas zemākās un 
augstākās robežvērtības šiem rādītājiem kā 
brīdinājuma līmeni, ņemot vērā dalībvalstu 
sākotnējos rādītājus, kā arī vidējo rādītāju 
visā Savienībā un eurozonā un to attīstību 
laika gaitā. Robežvērtības, ko piemēro 
dalībvalstīs, kuru naudas vienība ir euro, 
var būt atšķirīgas no tām, kuras piemēro 
citās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija regulāri novērtē rādītāju 
kopsavilkuma atbilstību, tai skaitā rādītāju 
sastāvu, noteiktās robežvērtības un 
izmantotās metodes, un, ja nepieciešams, 
izdara izmaiņas, lai saglabātu vai 
paaugstinātu tā piemērotību, 
nelīdzsvarotības atklāšanai un tās attīstības 
uzraudzībai. 

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija atjaunina kopsavilkumā 
iekļauto rādītāju vērtības katrai dalībvalstij 
vismaz reizi gadā. Atjauninātais rādītāju 
kopsavilkums ir publiski pieejams.

1. Komisija atjaunina kopsavilkumā 
iekļauto rādītāju vērtības katrai dalībvalstij 
vismaz reizi gadā, jo īpaši ņemot vērā 
katras dalībvalsts ekonomisko un sociālo 
stāvokli, kā katrs rādītājs atšķirīgi ietekmē 
attiecīgās dalībvalsts makroekonomisko 
un sociālo stāvokli. Atjauninātais rādītāju 
kopsavilkums ir publiski pieejams.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Daudzpusējās uzraudzības ietvaros 
saskaņā ar LESD 121. panta 3. punktu un 
nodarbinātības politikas īstenošanas 
pārbaudes ietvaros saskaņā LESD 
148. panta 4. punktu Padome apspriežas 
un izdara secinājumus par Komisijas 
ziņojumu pēc konsultēšanās ar 
Nodarbinātības komiteju un sociālajiem 
partneriem. Eurogrupa apspriež 
paziņojumu tādā mērā, kādā tas tieši vai 
netieši attiecas uz dalībvalstīm, kuru 
naudas vienība ir euro.

Or. en

Grozījums Nr. 33

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) ja nepieciešams, vai pārskatā aplūkotā 
dalībvalsts ir veikusi atbilstīgus 
pasākumus, atsaucoties uz Padomes 
ieteikumiem vai aicinājumiem, kas izdoti 
saskaņā ar LESD 121., 126. un 148. pantu 
un saskaņā ar šīs regulas 6., 7., 8. un 
10. pantu;

Or. en
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, balstoties uz savu šīs regulas 5. pantā 
minēto padziļināto pārskatu, Komisija 
uzskata, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība, tā dara to zināmu 
Padomei. Padome pēc Komisijas ieteikuma 
var nosūtīt attiecīgajai dalībvalstij 
nepieciešamos ieteikumus saskaņā ar 
procedūru, kas minēta Līguma 121. panta 
2. punktā. 

1. Ja, balstoties uz savu šīs regulas 5. pantā 
minēto padziļināto pārskatu, Komisija 
uzskata, ka dalībvalstī pastāv 
nelīdzsvarotība, tā dara to zināmu Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma un pēc konsultēšanās 
ar Eiropas Parlamentu var nosūtīt 
attiecīgajai dalībvalstij nepieciešamos 
ieteikumus saskaņā ar procedūru, kas 
minēta LESD 121. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome šos ieteikumus dara zināmus 
Eiropas Parlamentam. Padomes ieteikumi 
ir publiski pieejami.

2. Padome šos ieteikumus dara zināmus 
dalībvalstu parlamentiem. Padomes 
ieteikumi ir publiski pieejami.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, balstoties uz 5. pantā minēto 
padziļināto pārskatu, Komisija uzskata, ka 
attiecīgajā dalībvalstī pastāv pārmērīga 
nelīdzsvarotība, tā dara to zināmu 

1. Ja, balstoties uz 5. pantā minēto 
padziļināto pārskatu, Komisija uzskata, ka 
attiecīgajā dalībvalstī pastāv pārmērīga 
nelīdzsvarotība, tā dara to zināmu Eiropas 
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Padomei. Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 38

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ekonomikas apstākļi mainās, Padome 
pēc Komisijas ieteikuma var grozīt saskaņā 
ar 7. pantu pieņemtos ieteikumus, ievērojot 
tajā pašā pantā noteikto procedūru. 
Attiecīgā dalībvalsts iesniedz pārskatītu 
korektīvo pasākumu plānu, ko novērtē 
saskaņā ar 8. pantā minēto procedūru.

4. Ja ekonomikas apstākļi mainās, Padome 
pēc Komisijas ieteikuma un pēc 
konsultēšanās ar Eiropas Parlamentu var 
grozīt saskaņā ar 7. pantu pieņemtos 
ieteikumus, ievērojot tajā pašā pantā 
noteikto procedūru. Attiecīgā dalībvalsts 
iesniedz pārskatītu korektīvo pasākumu 
plānu, ko novērtē saskaņā ar 8. pantā 
minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
12. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants
Deleģējuma īstenošana

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

Or. en

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Deleģējuma atsaukšana

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

Or. en
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Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu trīs 
mēnešu laikā no tā pieņemšanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par trijiem 
mēnešiem.
2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.
Deleģēto aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas 
stājas spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
1. punktā minētajā laikposmā izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas 
spēkā. Saskaņā ar LESD 296. pantu 
iebildumus izteikusī iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus 
pamato.

Or. en


