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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisija pateikė teisės aktų paketą. Šiais teisės aktais siekiama stiprinti 
ES ir euro zonos ekonomikos valdymą. Pakete pateikiami šeši pasiūlymai: keturiuose 
aptariami fiskaliniai klausimai, įskaitant Stabilumo ir augimo pakto (SAP) reformą, o dviem 
naujais reglamentais siekiama padėti nustatyti ir spręsti kylančias makroekonominio 
disbalanso problemas ES ir euro zonoje.

Komisija siūlo priversti valstybes nares laikytis SAP ir gerinti fiskalinės politikos 
koordinavimą. Stabilumo ir augimo pakto prevencinėje dalyje teigiama, kad galiojantis 
Reglamentas 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos 
priežiūros bei koordinavimo iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad valstybės narės 
įgyvendintų atsargią fiskalinę politiką pakilimo laikotarpiais ir sukauptų pakankamai atsargų 
nuosmukio laikotarpiams. Be to, SAP korekcinėje dalyje siūloma pakeisti Reglamento 
1467/97 nuostatas, susijusias su perviršinio deficito procedūros įgyvendinimu, siekiant 
užtikrinti, kad būtų atidžiau stebimi skolos pokyčiai ir kad jiems būtų skiriama tiek pat 
dėmesio, kaip ir deficito pokyčiams.

Be to, pasiūlyta direktyva, kurioje pateikiami reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms 
siekiant skatinti fiskalinę atsakomybę nustatant minimalius nacionalinių fiskalinių sistemų 
reikalavimus ir užtikrinant, kad jie atitiktų Sutartyje numatytus įpareigojimus. Komisija, 
siekdama paremti Stabilumo ir augimo pakto prevencinę ir korekcinę dalis, taip pat pasiūlė 
stiprinti euro zonos valstybėms narėms skirtas vykdymo užtikrinimo priemones.

Pastabos

Šis nuomonės projektas susijęs su Komisijos pasiūlymu iš dalies pakeisti Reglamentą 
Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei 
koordinavimo; Pranešėja sutinka, kad Stabilumo ir augimo pakto prevencinės ir korekcinės 
dalių nepavyko įgyvendinti ir jas reikėtų pakeisti. Pakeitimai turėtų būti grindžiami per pakto 
galiojimo laikotarpį įgyta patirtimi, įskaitant dabartinę ekonominę ir socialinę krizę. Tačiau 
pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlymas pakeisti prevencinę SAP dalį daugeliu aspektų 
nepakankamas ir todėl siūlo pakeitimus, kuriais būtų sprendžiami šie pagrindiniai klausimai: 

– ES biudžeto priežiūros ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo gairės turėtų 
būti išplėstos ir apimti užimtumo ir socialinius aspektus. Sutarties 148 straipsnis turėtų būti 
įtrauktas kaip priežiūros sistemos prevencinės dalies teisinis pagrindas. 

– Atsižvelgiant į pirmesnę nuostatą, valstybės narės, pristatydamos savo atitinkamas 
stabilumo ir konvergencijos programas ir šių programų vykdymo laikotarpiu turėtų atsižvelgti 
į Sutarties 148 straipsniu grindžiamas priemones. Užimtumo komitetas (EMCO) ir Socialinės 
apsaugos komitetas (angl. SPC) turėtų aktyviai dalyvauti visose svarbiose priežiūros 
procedūrose.

– Daugiašalė stabilumo ir konvergencijos programų priežiūra turėtų būti vykdoma kaip 
Europos semestro dalis, kurią reikėtų įtraukti į reglamentą. Ji turėtų būti vykdoma kartu 
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atliekant makroekonominio ir socialinio disbalanso stebėseną ir nagrinėjant, kaip 
įgyvendinamos bendros ekonominės politikos gairės ir užimtumo politikos gairės.

– Į valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programas reikėtų įtraukti informaciją apie 
valstybių narių biudžeto tikslų suderinamumą su ES augimo ir užimtumo strategija, kaip antai 
strategija „Europa 2020“, ir ypač su bendromis ekonominės politikos gairėmis ir užimtumo 
politikos gairėmis.

– Laikinai nukrypti nuo fiskalinės politikos (pranešėja siūlo ją įvardyti kaip veiksmingą, o ne 
atsargią, nes nėra pateikta atsargios politikos apibrėžtis), kaip nurodyta reglamente, turėtų būti 
leidžiama ne tik esant dideliam ekonomikos, bet ir socialiniam nuosmukiui.

– Galimybė valstybėms narėms įgyvendinti struktūrines reformas, nukrypstant nuo jų 
vidutinės trukmės biudžeto tikslų neturėtų būti siejama su pensijų reformomis, kuriomis 
siekiama propaguoti tam tikrus modelius. Ši galimybė turėtų būti suteikta valstybėms narėms, 
kurių įgyvendinamos struktūrinės reformos prisideda prie darbo vietų išsaugojimo ar 
sukūrimo ir skurdo mažinimo.

Galiausiai, nuomonės referentė mano, kad itin svarbu užtikrinti, jog ekonominio valdymo 
stiprinimas būtų vykdomas kartu stiprinant Europos valdymo demokratinį teisėtumą. 
Atsižvelgiant į tai, visame priežiūros procese turėtų būti sustiprintas Europos Parlamento 
vaidmuo. Be to, patikimos ir skaidrios priežiūros sistemos būtinos sąlygos yra reguliarios 
konsultacijos su socialiniais partneriais ir nacionalinių parlamentų dalyvavimas.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 121 straipsnio 
6 dalį kartu su 148 straipsnio 3 ir 
4 dalimis,

Or. en
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

   (1a) Siekiant parengti suderintą 
užimtumo strategiją, kaip nustatyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
nuosekliai laikytis pagrindinių principų, 
kuriais skatinamas patyrusių, kvalifikuotų 
ir lanksčių darbuotojų rengimas bei darbo 
rinkų, pritaikytų prie ekonomikos 
pokyčių, kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo taip pat numatyta, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politiką ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
aukšto lygio užimtumo skatinimu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu 
ir kova su socialine atskirtimi.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis 
tikslas yra patikimi valstybės finansai –
priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų 
stabilumui ir dideliam tvariam augimui, 
kuris grindžiamas finansiniu stabilumu ir 
leidžia kurti naujas darbo vietas.

(3) Stabilumo ir augimo pakto pagrindinis 
tikslas yra patikimi valstybės finansai –
priemonė sudaryti geresnes sąlygas kainų 
stabilumui ir dideliam tvariam augimui, 
kuris grindžiamas finansiniu stabilumu ir 
leidžia kurti naujas darbo vietas, todėl 
turėtų būti didinamos ilgalaikės 
investicijos siekiant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą.

(5) Stabilumo ir konvergencijos programų 
turinį ir jų nagrinėjimo kriterijus reikėtų 
toliau koreguoti atsižvelgiant į patirtį, įgytą 
įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą, 
ypač į jo įnašą skatinant augimą ir darbo 
vietų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Ekonominis valdymas turėtų būti 
stiprinamas kartu stiprinant Europos 
valdymo demokratinį teisėtumą, kurio 
turėtų būti siekiama aktyviau ir laiku 
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įtraukiant Europos Parlamentą ir
nacionalinius parlamentus į ekonominės 
politikos koordinavimo procedūras, 
visapusiškai panaudojant SESV 
numatytas priemones, ypač bendras 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gaires ir valstybių narių 
užimtumo politikos gaires.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą
3 % BVP pamatinės vertės atžvilgiu, kad 
užtikrintų sparčią pažangą siekiant tvarumo 
ir galėtų imtis biudžetinių priemonių, visų 
pirma atsižvelgiant į valstybės investicijų
poreikius.

(6) Laikydamosi vidutinės trukmės 
biudžeto būklės tikslo, valstybės narės 
turėtų sugebėti užtikrinti patikimumo ribą
3 proc. BVP pamatinės vertės atžvilgiu, 
kad užtikrintų sparčią pažangą siekiant 
tvarumo ir galėtų imtis biudžetinių 
priemonių, visų pirma atsižvelgiant į 
valstybės investicijų, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų,
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Taryba, tikrindama ir 
kontroliuodama stabilumo programas ir 
konvergencijos programas, ir ypač savo 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus arba
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šiems tikslams pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, turėtų atsižvelgti į 
svarbius cikliškus ir struktūrinius 
kiekvienos valstybės narės ekonomikos 
bruožus ir į šalutinį poveikį kitų valstybių 
narių ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Įpareigojimą pasiekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą ir jo laikytis reikia 
pradėti taikyti apibrėžus atsargios 
fiskalinės politikos principus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Ciklo metu, ekonomikos pakilimo 
laikotarpiais stiprinant biudžetinę 
drausmę, turėtų būti pasiektas simetriškas 
požiūris į fiskalinę politiką, siekiant 
išvengti anticiklinės politikos ir 
laipsniškai pasiekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą. Vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo laikymasis turėtų leisti 
valstybėms narėms įveikti įprastus 
cikliškus svyravimus išlaikant mažesnį nei 
3 proc. pamatinės BVP vertės valstybės 
biudžeto deficitą ir užtikrinti sparčią 
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pažangą siekiant fiskalinio tvarumo. 
Atsižvelgiant į tai, vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas turėtų suteikti erdvės 
biudžeto pokyčiams, pirmiausia valstybės 
investicijų, kurios padėtų siekti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslų, srityje.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant stiprinti nacionalinę 
atsakomybę įgyvendinant Stabilumo ir 
augimo paktą, nacionalinės biudžeto 
priemonės turėtų būti visiškai suderintos 
su daugiašalės priežiūros Sąjungoje 
tikslais, ypač su Europos semestru, pagal 
kurį nacionaliniai parlamentai ir kiti 
susiję suinteresuoti subjektai, ypač 
socialiniai partneriai, turi būti laiku 
informuojami ir deramai dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Atsargi fiskalinė politika reiškia, kad 
valdžios sektoriaus išlaidų augimo rodiklis 
paprastai neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio; minėtos 
normos viršijimas atitinka diskrecinį 
valdžios sektoriaus pajamų didinimą, o 

(9) Veiksminga fiskalinė politika reiškia, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
rodiklis paprastai neviršija veiksmingo
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio; 
minėtos normos viršijimas atitinka 
diskrecinį valdžios sektoriaus pajamų 
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diskrecinis pajamų mažinimas 
kompensuojamas išlaidų mažinimu.

didinimą, o diskrecinis pajamų mažinimas 
kompensuojamas išlaidų mažinimu.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Laikinai nukrypti nuo atsargios
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam bendro pobūdžio
ekonomikos nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos
atsigavimui.

(10) Laikinai nukrypti nuo veiksmingos
fiskalinės politikos turėtų būti leidžiama 
esant dideliam ekonomikos arba 
socialiniam nuosmukiui, kad būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Didelio nukrypimo nuo atsargios
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių.

(11) Didelio nukrypimo nuo veiksmingos
fiskalinės politikos atveju atitinkamai 
valstybei narei turėtų būti teikiamas 
įspėjimas, o jei didelis nukrypimas išlieka 
arba tas nukrypimas yra ypač didelis, 
atitinkamai valstybei narei turėtų būti 
teikiama rekomendacija imtis būtinų 
taisomųjų priemonių.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis Sutarties 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo
atsargios fiskalinės politikos atvejais.

(12) Siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios 
valstybės narės laikytųsi Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos reikalavimų, 
remiantis Sutarties 136 straipsniu reikėtų 
sukurti specialų reikalavimų vykdymo 
užtikrinimo mechanizmą, taikytiną 
užsitęsusio didelio nukrypimo nuo
veiksmingos fiskalinės politikos atvejais.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
-2 a straipsnis (naujas) (prieš 1A skyrių)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įterpiamas šis straipsnis:
„-2a straipsnis
Tarybos daugiašalė priežiūra vykdoma 
kaip Europos semestro (toliau –
semestras) dalis atsižvelgiant į šio 
reglamento nuostatas ir į reikalavimą, kad 
valstybės narės savo ekonominę politiką ir 
užimtumo skatinimą vertintų kaip bendro 
intereso reikalą ir koordinuotų savo 
politiką ir veiksmus Taryboje siekdamos 
tikslų, nustatytų SESV 120 ir 
146 straipsniuose.
Semestras pagal ES strategiją, inter alia, 
apima šiame reglamente numatytą 
stabilumo ir konvergencijos programų 
daugiašalę priežiūrą, makroekonominio ir 
socialinio disbalanso prevenciją ir 
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naikinimą pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../2011, perviršinio deficito procedūrą 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 ir 
valstybių narių ir Sąjungos bendrų 
ekonomikos politikos gairių rengimą 
pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį, taip pat 
užimtumo politikos gaires, kurių turi 
laikytis valstybės narės, kaip nurodyta 
SESV 148 straipsnio 2 dalyje, šių gairių 
įgyvendinimą bei metinės politikos kryptis, 
dėl kurių buvo susitarta per metinį 
ekonominį ir socialinį aukščiausiojo lygio 
susitikimą. 
Europos Parlamentas ir nacionaliniai 
parlamentai deramai įtraukiami vykdant 
semestrui numatytą veiklą siekiant 
padidinti skaidrumą, atsakomybę ir 
atskaitomybę, kai priimamas bet koks 
sprendimas. Siekiant užtikrinti, kad 
Europos Parlamentas būtų deramai 
įtrauktas, iki 2011 m. gruodžio 31 d. 
Europos Parlamentas, Europos Vadovų 
Taryba, Taryba ir Komisija sudaro 
tarpinstitucinį susitarimą.  Šis 
procedūrinis susitarimas peržiūrimas kas 
trejus metus ir pakeičiamas, jei reikia. 
Kai reikia, konsultuojamasi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu, įsteigtu 
pagal SESV 134 straipsnį, Užimtumo 
komitetu, įsteigtu pagal SESV 
150 straipsnį, ir Socialinės apsaugos 
komitetu, įsteigtu pagal SESV 
160 straipsnį. 
Su suinteresuotomis šalimis, visų pirma 
socialiniais partneriais, vykdant semestrui 
numatytą veiklą konsultuojamasi dėl visų 
pagrindinės politikos nustatymo 
klausimų, kuriuos turi aptarti Sąjungos 
institucijos.“ 

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio i a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) Įterpiamas šis punktas:
„(aa) informacija apie vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo suderinamumą su 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslais, 
bendromis valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gairėmis ir valstybių 
narių užimtumo politikos gairėmis.“

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį,
įskaitant didinančias potencialų augimą,
sąnaudų ir naudos analizę;“

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.“

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą ir jo 
indėlį siekiant įgyvendinti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslus, planuojamą 
valdžios sektoriaus pajamų augimą 
nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a, 
aa ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.“

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto pateiktais 
vertinimais, Taryba, vykdydama SESV
121 straipsnyje numatytą daugiašalę 
priežiūrą ir SESV 148 straipsnyje 
numatytą užimtumo politikos 
įgyvendinimo patikrinimą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus, 
įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
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plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos numatytais bet kokio pobūdžio 
išorinių sukrėtimų atvejais atitinkamos 
valstybės prašymu arba Komisijos siūlymu 
Taryba gali iš dalies pakeisti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 proc. BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
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biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis ir 
socialinis disbalansas, arba kuriose yra ir 
didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra bent 0,5 proc. BVP. 
Taryba atsižvelgia į tai, ar ekonominio 
pakilimo laikotarpiais dedama daugiau 
koregavimo pastangų, o nuosmukio 
laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau 
ribotos.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų veiksmingą
fiskalinę politiką ir Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra
veiksminga, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, jei jų pasirinkta 
fiskalinė politika suderinama su 
atitinkamomis SESV ir šio reglamento 
nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 

b) valstybių narių, nepasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, metinis išlaidų 
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išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas koregavimas 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

augimas neviršija veiksmingo vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir
veiksmingo vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas koregavimas 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, nepasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslų, diskreciniai 
atskirų straipsnių valdžios sektoriaus 
pajamų sumažinimai kompensuojami arba 
išlaidų sumažinimais, arba diskreciniais 
kitų straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų sumažinimais, 
ir diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Veiksmingas vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė,
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas
pagrindines struktūrines reformas,
turinčias tiesioginį ilgalaikį išlaidų 
mažinimo poveikį, įskaitant didinančias 
potencialų augimą, ir todėl turinčių 
įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės 
finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, jei išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas 
struktūrines reformas, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kokiu 
mastu šios reformos prisideda prie darbo 
vietų išsaugojimo ir kūrimo bei skurdo 
mažinimo. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka bendras valstybių narių ir 
Sąjungos ekonominės politikos gaires.

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka SESV 9 straipsnį, ypač 
jame nurodytą siekį skatinti aukštą 
užimtumo lygį, užtikrinti atitinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi, taip pat atitinka Sąjungos 
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augimo ir užimtumo tikslus, bendras 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gaires ir valstybių narių 
užimtumo politikos gaires.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio ekonomikos arba socialinio
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu, 
Užimtumo komitetu ir Socialinės 
apsaugos komitetu Taryba prireikus 
pateikia nuomonę apie programą. Jeigu 
vadovaudamasi SESV 9 ir 121 straipsniais
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
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fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.“

ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje veiksmingą fiskalinę politiką, ji 
savo nuomonėje ragina atitinkamą valstybę 
narę patikslinti savo programą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama SESV 121 straipsnio 
3 dalyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
Taryba, remdamasi dalyvaujančių 
valstybių narių pateikta informacija ir 
Komisijos, Ekonomikos ir finansų 
komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos stabilumo 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano nukrypus nuo
veiksmingos fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Didelio nukrypimo nuo atsargios 2. Didelio nukrypimo nuo veiksmingos
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fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito ar pertekliaus
susidarymui, Komisija pagal Sutarties 121 
straipsnio 4 dalį gali atitinkamai valstybei 
narei pateikti įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo
veiksmingos fiskalinės politikos yra 
didelis, jei egzistuoja šios sąlygos: 
pernelyg didelis išlaidų augimas, palyginti 
su veiksmingą fiskalinę politiką 
atitinkančiu išlaidų augimu, 
nekompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis; arba diskrecinės 
pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 proc. BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 proc. BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė pasiekė vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, ar yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis ir 
socialinis disbalansas, ir jei stabilumo 
programoje išdėstyti biudžeto planai 
nekelia grėsmės šiam tikslui programos 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam ekonomikos ar socialiniam
nuosmukiui.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 

3. Jei didelis nukrypimas nuo veiksmingos
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
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pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.“

pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) Įterpiamas šis punktas:
"(aa) informacija apie vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo suderinamumą su 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslais, 
bendromis valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gairėmis ir valstybių 
narių užimtumo politikos gairėmis;“

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį,
įskaitant didinančias potencialų augimą,
sąnaudų ir naudos analizę;“

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.“

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą ir jo 
indėlį siekiant įgyvendinti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslus, planuojamą 
valdžios sektoriaus pajamų augimą 
nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a, 
aa ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 

1. Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto pateiktais 
vertinimais, Taryba, vykdydama SESV
121 straipsnyje numatytą daugiašalę 
priežiūrą ir SESV 148 straipsnyje 
numatytą užimtumo politikos 
įgyvendinimo patikrinimą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus, 
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tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos numatytais bet kokio pobūdžio 
išorinių sukrėtimų atvejais atitinkamos 
valstybės prašymu arba Komisijos siūlymu 
Taryba gali iš dalies pakeisti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
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pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis ir socialinis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba nagrinėja, ar metinis pagal 
ciklą pakoreguoto biudžeto balanso 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones pagerėjimas yra bent 0,5 proc.
BVP. VKM II valstybių narių atveju 
Taryba nagrinėja, ar atitinkamos valstybės 
narės pagal ciklą pakoreguotas biudžeto 
balansas atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones kasmet tinkamai 
pagerėja, etalonu nustatant 0,5 proc. BVP 
pagerėjimą, kuris būtinas valstybės narės 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų veiksmingą
fiskalinę politiką ir Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra
veiksminga, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, jei jų pasirinkta 
fiskalinė politika suderinama su 
atitinkamomis SESV ir šio reglamento 
nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 

b) valstybių narių, nepasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, metinis išlaidų 
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išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

augimas neviršija veiksmingo vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, nepasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslų, diskreciniai 
atskirų straipsnių valdžios sektoriaus 
pajamų sumažinimai kompensuojami arba 
išlaidų sumažinimais, arba diskreciniais 
kitų straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų sumažinimais, 
ir diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas Veiksmingas vidutinės trukmės augimas 
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turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos. Apibrėždama 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo valstybėms 
narėms, kurios dar nepasiekė šio tikslo, ir 
leisdama laikinai nukrypti nuo šio tikslo 
valstybėms narėms, kurios jį jau pasiekė,
su sąlyga, kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas
pagrindines struktūrines reformas,
turinčias tiesioginį ilgalaikį išlaidų 
mažinimo poveikį, įskaitant didinančias 
potencialų augimą, ir todėl turinčių 
įrodomos įtakos ilgalaikiam valstybės 
finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, jei išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu ir kad programos įgyvendinimo 
laikotarpiu biudžeto būklė turėtų priartėti 
prie vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
Taryba atsižvelgia į įgyvendinamas 
struktūrines reformas, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kokiu 
mastu šios reformos prisideda prie darbo 
vietų išsaugojimo ir kūrimo bei skurdo 
mažinimo. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar 
konvergencijos programos turiniu 
padedama glaudžiau koordinuoti 
ekonominę politiką ir ar atitinkamos 
valstybės narės ekonominė politika atitinka 
bendras valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gaires. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba taip pat 
nagrinėja, ar konvergencijos programos 
turiniu užtikrinamas sklandus dalyvavimas 

Taryba taip pat nagrinėja, ar 
konvergencijos programos turiniu 
padedama glaudžiau koordinuoti 
ekonominę politiką ir ar atitinkamos 
valstybės narės ekonominė politika atitinka
SESV 9 straipsnį, ypač jame nurodytą 
siekį skatinti aukštą užimtumo lygį, 
užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą ir 
kovoti su socialine atskirtimi, taip pat 
atitinka Sąjungos augimo ir užimtumo 
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valiutų kurso mechanizme. tikslus, bendras valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gaires ir valstybių 
narių užimtumo politikos gaires. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba taip pat 
nagrinėja, ar konvergencijos programos 
turiniu užtikrinamas sklandus dalyvavimas 
valiutų kurso mechanizme.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio ekonomikos arba socialinio
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant veiksmingą fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu 

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu, Užimtumo komitetu ir 
Socialinės apsaugos komitetu Taryba 
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vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.“

prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi SESV
9 ir 121 straipsniais Taryba nusprendžia, 
kad programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje
veiksmingą fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

1. Vykdydama SESV 121 straipsnio 
3 dalyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
Taryba, remdamasi valstybių narių, 
kurioms taikoma išimtis, pateikta 
informacija ir Komisijos, Ekonomikos ir 
finansų komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos konvergencijos 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano nukrypus nuo
veiksmingos fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Didelio nukrypimo nuo atsargios
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

2. Didelio nukrypimo nuo veiksmingos
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito ar pertekliaus
susidarymui Komisija pagal SESV
121 straipsnio 4 dalį gali atitinkamai 
valstybei narei pateikti įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo
veiksmingos fiskalinės politikos yra 
didelis, jei egzistuoja šios sąlygos: 
pernelyg didelis išlaidų augimas, palyginti 
su veiksmingą fiskalinę politiką 
atitinkančiu išlaidų augimu, 
nekompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis; arba diskrecinės 
pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 proc. BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai
0,25 proc. BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė pasiekė vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, ar yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis ar 
socialinis disbalansas, ir jei stabilumo 
programoje išdėstyti biudžeto planai 
nekelia grėsmės šiam tikslui programos 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam ekonomikos ar socialiniam
nuosmukiui.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 

3. Jei didelis nukrypimas nuo
veiksmingos fiskalinės politikos išlieka 
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didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.“

arba yra labai didelis, Taryba, remdamasi 
Komisijos rekomendacija, teikia 
atitinkamai valstybei rekomendaciją imtis 
būtinų koregavimo priemonių. Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
rekomendaciją viešai paskelbia.“

Or. en


