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ĪSS PAMATOJUMS

Situācijas raksturojums

Komisija 2010. gada 29. septembrī iepazīstināja ar tiesību aktu kopumu, kura mērķis ir 
ekonomikas pārvaldības pastiprināšana ES un euro zonā. Šo tiesību aktu kopumu veido seši 
priekšlikumi: četros no tiem tiek skatīti fiskālie jautājumi, tai skaitā Stabilitātes un izaugsmes 
pakta (SIP) reforma, bet divu pārējo jauno regulu mērķis ir makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības noteikšana un novēršana ES un euro zonā.

Komisija ierosina pastiprināt SIP ievērošanu un uzlabot fiskālās politikas koordināciju 
dalībvalstīs. Saskaņā ar SIP t. s. preventīvo funkciju pašreiz spēkā esošā Regula Nr. 1466/97 
par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu tiek grozīta, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis labos laikos īsteno „piesardzīgu” 
fiskālo politiku nolūkā sagatavot nepieciešamo aizsardzību sliktiem laikiem. Turklāt saskaņā 
ar SIP t. s. korektīvo funkciju Regulu Nr. 1467/97 ierosināts grozīt attiecībā uz pārmērīga 
budžeta deficīta procedūras piemērošanu, lai nodrošinātu rūpīgāku valsts parāda izmaiņu 
uzraudzību un to, ka šīm izmaiņām tiek piešķirta tāda pati nozīme kā budžeta deficīta 
izmaiņām.

Turklāt tiek ierosināts pieņemt direktīvu, ar ko tiktu ieviestas prasības attiecībā uz dalībvalstu 
budžeta sistēmām, lai veicinātu fiskālo atbildību, nosakot minimālās prasības attiecībā uz 
dalībvalstu fiskālo režīmu un nodrošinot, ka tas atbilst Līguma prasībām. Lai atbalstītu 
izmaiņas SIP preventīvajā un korektīvajā funkcijā, Komisija ierosina arī pastiprināt 
īstenošanas uzraudzības mehānismus, kas paredzēti euro zonas dalībvalstīm.

Piezīmes

Šis atzinuma projekts attiecas uz Komisijas priekšlikumu grozīt Regulu Nr. 1466/97 par 
budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas 
stiprināšanu. Atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka ne SIP preventīvā, ne korektīvā daļa nav 
tikušas sekmīgi īstenotas un ka tās ir jāpārveido. Šai pārveidei jābalstās uz pieredzi, kas 
uzkrāta SIP pastāvēšanas gados, tostarp pašreizējās ekonomiskās un sociālās krīzes laikā. 
Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikumam pārveidot SIP preventīvo 
daļu ir vairāki trūkumi, un tādēļ ierosina grozījumus, lai risinātu šādus aspektus.

– Ir jāpaplašina ES satvars budžeta uzraudzībai un ekonomikas politikas uzraudzībai un 
koordinācijai, tajā iekļaujot arī nodarbinātības un sociālos aspektus. Tādēļ uzraudzības 
sistēmas preventīvajā daļā kā juridiskais pamats ir jāiekļauj arī Līguma 148. pants.

– Saistībā ar iepriekš minēto, dalībvalstīm, iesniedzot savas stabilitātes un koverģences 
programmas, kā arī šo programmu izskatīšanā būtu jāņem vērā instrumenti, kas balstās uz 
Līguma 148. pantu, it īpaši dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Līdz ar to 
visās attiecīgajās uzraudzības procedūrās būtu aktīvi jāiesaistās Nodarbinātības komitejai un 
Sociālās aizsardzības komitejai.

– Stabilitātes un konverģences programmu daudzpusējā uzraudzība būtu jāveic Eiropas 
ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada (t. s. Eiropas pusgada) ietvaros, kurš būtu 



PE454.656v01-00 4/35 PA\852013LV.doc

LV

jāiekļauj minētajā regulā, un šai uzraudzībai būtu jānotiek vienlaikus ar makroekonomisko un 
sociālo nelīdzsvarotību uzraudzību un ekonomikas politikas vispārējo pamatnostādņu un 
nodarbinātības politikas pamatnostādņu īstenošanas izskatīšanu.

– Dalībvalstu stabilitātes un koverģences programmās būtu jāiekļauj informācija par 
dalībvalstu budžeta mērķu atbilstību ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijām, piemēram, 
stratēģijai „Eiropa 2020”, un it īpaši ekonomikas politikas vispārējām pamatnostādnēm un 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm.

– Pagaidu atkāpšanās no regulā minētās fiskālās politikas īstenošanas — ko atzinuma 
sagatavotāja drīzāk nosauktu par efektīvu nekā piesardzīgu, jo šim apzīmējumam trūkst 
jebkādas definīcijas, — būtu jāpieļauj ne tikai nopietnas ekonomiskās, bet arī sociālās 
lejupslīdes gadījumos.

– Iespēja dalībvalstīm, kas īsteno strukturālās reformas, novirzīties no to attiecīgajiem vidēja 
termiņa budžeta mērķiem nedrīkstētu būt saistīta ar pensiju reformām, kuru mērķis ir 
atsevišķu modeļu veicināšana. Šādu iespēju vajadzētu nodrošināt tām dalībvalstīm, kas īsteno 
strukturālās reformas, kuras sniedz ieguldījumu darbavietu saglabāšanā vai izveidē un 
nabadzības mazināšanā.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja uzskata par ļoti svarīgu nodrošināt, lai ekonomikas 
pārvaldības stiprināšana ietu roku rokā ar Eiropas pārvaldības demokrātiskās leģitimitātes 
stiprināšanu. Šajā sakarībā būtu jāpastiprina Eiropas Parlamenta loma visā uzraudzības 
procesā. Turklāt uzticamas un pārredzamas uzraudzības pamatsistēmas priekšnosacījumi ir 
regulāra apspriešanās ar sociālajiem partneriem un dalībvalstu parlamentu ciešāka 
iesaistīšana.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
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 
kombinācijā ar 148. panta 3. un 
4. punktu,

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Lai sagatavotu koordinētu 
nodarbinātības stratēģiju saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD), dalībvalstīm un Savienībai 
jāievēro pamatprincipi, kas paredz 
veicināt darba ņēmēju kvalifikācijas 
iegūšanu, viņu apmācīšanu un spēju 
pielāgoties, kā arī darbaspēka tirgu spēju 
reaģēt uz ekonomiskām pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) LESD paredz, ka, nosakot un 
īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un cīņu pret 
sociālo atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis 
ir sakārtotas valsts finanses kā līdzeklis, lai 
nostiprinātu nosacījumus stabilām cenām 
un stiprai, pastāvīgai, finansiālā stabilitātē 
balstītai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu.

(3) Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķis 
ir sakārtotas valsts finanses kā līdzeklis, lai 
nostiprinātu nosacījumus stabilām cenām 
un stiprai, pastāvīgai, finansiālā stabilitātē 
balstītai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu, un tāpēc tam 
jāveicina ilgtermiņa investīcijas 
pārdomātas, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmas, tāpat kā to pārbaudes kritēriji, 
ir jāpielāgo Stabilitātes un izaugsmes pakta 
ieviešanas laikā gūtajai pieredzei.

(5) Stabilitātes un konverģences 
programmas, tāpat kā to pārbaudes kritēriji, 
ir jāpielāgo Stabilitātes un izaugsmes pakta 
īstenošanas laikā gūtajai pieredzei, jo īpaši 
ņemot vērā tās devumu izaugsmē un 
darbavietu izveidē.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Ekonomikas pārvaldības 
stiprināšanai jāiet roku rokā ar 
ekonomikas pārvaldības demokrātiskās 
leģitimitātes pastiprināšanu Savienībā, 
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kura jāpanāk, visās ekonomikas politikas 
koordinācijas procedūrās ciešāk un 
savlaicīgāk iesaistot Eiropas Parlamentu 
un dalībvalstu parlamentus, pilnībā 
izmantojot LESD paredzētos 
instrumentus, jo īpaši dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
vispārējās pamatnostādnes un dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana saistībā ar budžeta situāciju 
nodrošina, ka dalībvalstīm ir izveidota
drošības rezerve, kas veido 3 % no IKP 
atsauces vērtības, lai īstenotu strauju 
virzību uz stabilitāti un atstātu budžeta 
manevra iespējas, īpaši ņemot vērā 
vajadzību pēc valsts ieguldījumiem.

(6) Vidēja termiņa budžeta mērķa 
ievērošana budžeta pozīciju noteikšanā 
ļautu dalībvalstīm izveidot drošības rezervi 
attiecībā uz atskaites rādītāju — 3 % no 
IKP —, lai nodrošinātu strauju virzību uz 
stabilitāti un iegūtu zināmu rīcības brīvību
ar budžetu saistīto lēmumu pieņemšanā, 
īpaši ņemot vērā vajadzību pēc publiskiem
ieguldījumiem, kas sekmē Savienības 
mērķu īstenošanu izaugsmes un 
nodarbinātības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Padomei, izskatot un uzraugot 
stabilitātes programmas un konverģences 
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programmas, jo īpaši vidēja termiņa 
budžeta mērķus vai šo mērķu 
sasniegšanas nolūkā izdarītas korekcijas, 
jāņem vērā katras dalībvalsts ekonomikas 
atbilstīgās cikliskās un strukturālās 
īpatnības un to ietekme uz citu dalībvalstu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pienākums sasniegt un uzturēt vidēja 
termiņa budžeta mērķus jāiedzīvina 
praksē, izmantojot piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas principus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir jāpanāk simetriska pieeja efektīvas 
fiskālās politikas īstenošanai visā cikla 
garumā, ekonomiskā uzplaukuma periodā 
ievērojot stingru budžeta disciplīnu, lai 
varētu īstenot ciklisko svārstību 
novēršanas politiku un pakāpeniski 
sasniegt vidēja termiņa budžeta mērķi. 
Īstenojot vidēja termiņa budžeta mērķi, 
dalībvalstīm vajadzētu spēt pārvarēt 
parastās cikliskās svārstības, valsts 
budžeta deficītam nepārsniedzot atsauces 
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rādītāju — 3 % no IKP, un nodrošināt 
strauju progresu fiskālās ilgtspējības 
sasniegšanā. Ņemot vērā iepriekš minēto, 
vidēja termiņa budžeta mērķis atstātu 
zināmu rīcības brīvību ar budžetu saistīto 
lēmumu pieņemšanā, jo īpaši attiecībā uz 
publiskajām investīcijām, kas sekmē 
Savienības mērķu īstenošanu izaugsmes 
un nodarbinātības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai veicinātu dalībvalstu līdzdalību 
Stabilitātes un izaugsmes pakta 
īstenošanā, to budžeta sistēmām jābūt 
pilnībā saskaņotām ar daudzpusējās 
uzraudzības mērķiem Savienībā, jo īpaši 
ar Eiropas pusgadu, un šajā kontekstā 
savlaicīgi jāinformē un pienācīgi 
jāiesaista dalībvalstu parlamenti un visas 
citas ieinteresētās personas, jo īpaši 
sociālie partneri.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Piesardzīga fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka valdības izdevumu pieaugums 
nepārsniedz piesardzīgu IKP vidēja 

(9) Efektīvas fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka valdības izdevumu pieaugums 
nepārsniedz efektīvu IKP vidēja termiņa 
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termiņa pieaugumu; šīs normas 
pārsniegšana ir līdzsvarota ar valdības 
ieņēmumu pieaugumu un pastāvīga 
ieņēmumu samazināšanās tiek kompensēta 
ar izdevumu samazināšanu.

pieaugumu; šīs normas pārsniegšana ir 
līdzsvarota ar valdības ieņēmumu 
pieaugumu un pastāvīga ieņēmumu 
samazināšanās tiek kompensēta ar 
izdevumu samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Īslaicīga novirzīšanās no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 
ekonomikas atveseļošanos.

(10) Īslaicīga novirzīšanās no efektīvas
fiskālās politikas veidošanas pieļaujama 
nopietnas ekonomikas vai sociālās 
lejupslīdes gadījumā, lai veicinātu 
atveseļošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Nozīmīgas novirzes no piesardzīgas
fiskālās politikas gadījumā dalībvalstij tiks 
izteikts brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši 
nozīmīga, attiecīgajai dalībvalstij tiks dots 
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

(11) Nozīmīgas novirzes no efektīvas
fiskālās politikas gadījumā dalībvalstij tiks 
izteikts brīdinājums, un gadījumā, ja 
novirze turpina pastāvēt vai ir īpaši 
nozīmīga, attiecīgajai dalībvalstij tiks dots 
ieteikums veikt nepieciešamās korektīvās 
darbības.

Or. en
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz Līguma 
136. pantu, jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un nopietnas novirzes no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

(12) In order to ensure compliance with the 
fiscal surveillance framework of the Union
Lai nodrošinātu atbilstību fiskālās 
uzraudzības sistēmai Savienībā esošajās 
dalībvalstīs, pamatojoties uz Līguma 
136. pantu, jānosaka īpašs izpildes 
mehānisms gadījumiem, kuros dominē 
noturīgas un nopietnas novirzes no 
efektīvas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
-2.a pants (jauns) (pirms 1.a iedaļas)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulā iekļauj šādu pantu:
„-2.a pants
Padome daudzpusējo uzraudzību īsteno 
Eiropas pusgada ietvaros saskaņā ar šīs 
regulas noteikumiem un prasību 
dalībvalstīm kopēju interešu vārdā rūpīgi 
uzraudzīt savu ekonomikas politiku un 
veicināt nodarbinātību, kā arī Padomes 
ietvaros koordinēt savus politikas 
virzienus un darbības šajā jomā saskaņā 
ar LESD 120. un 146. pantā izklāstītajiem 
mērķiem.
Eiropas pusgads cita starpā ietver 
stabilitātes un izaugsmes programmu 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar šo 
regulu, makroekonomisku un sociālu 
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nelīdzsvarotību novēršanu saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. …./2011, pārmērīga 
budžeta deficīta procedūru saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1467/1997, dalībvalstu 
un Savienības ekonomikas politikas 
vispārējo pamatnostādņu formulēšanu 
saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un 
dalībvalstīm obligāto nodarbinātības 
politikas pamatnostādņu formulēšanu 
saskaņā ar LESD 148. panta 2. punktu, šo 
pamatnostādņu īstenošanu un ikgadējās 
politikas ievirzes, kas Savienības 
stratēģijas ietvaros tiek noteiktas ikgadējā 
augstākā līmeņa sanāksmē par 
ekonomikas un sociālajiem jautājumiem. 
Lai palielinātu pārredzamību, līdzdalību 
un pārskatatbildību attiecībā uz visiem 
pieņemtajiem lēmumiem, Eiropas 
pusgadā tiek pienācīgi iesaistīts Eiropas 
Parlaments un dalībvalstu parlamenti. Lai 
nodrošinātu atbilstīgu Eiropas 
Parlamenta iesaistīšanos, līdz 2011. gada 
31. decembrim noslēdz Eiropas 
Parlamenta, Eiropadomes, Padomes un 
Komisijas iestāžu nolīgumu. Šo 
procedūras nolīgumu pārskata ik pēc trim 
gadiem un nepieciešamības gadījumā 
groza. 
Attiecīgos gadījumos notiek apspriešanās 
ar Ekonomikas un finanšu komiteju, kas 
izveidota saskaņā ar LESD 134. pantu, 
Nodarbinātības komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar LESD 150. pantu, un Sociālās 
aizsardzības komiteju, kas izveidota 
saskaņā ar LESD 160. pantu. 
Par visiem svarīgākajiem politikas 
formulējumiem, kas jāapspriež ar 
Savienības institūcijām, Eiropas pusgada 
ietvaros notiek konsultēšanās ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, jo 
īpaši ar sociālajiem partneriem.”

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ia daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1466/97
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Šā panta 2. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
„aa) informāciju par vidēja termiņa 
budžeta mērķa atbilstību Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības mērķiem, 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispārējām pamatnostādnēm un 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;”

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto 
un/vai ierosināto ekonomikas politikas 
pasākumu novērtējumu, lai sasniegtu 
programmas mērķus, ietverot to būtisko 
strukturālu reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu;

c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto 
un/vai ierosināto ekonomikas politikas 
pasākumu novērtējumu, lai sasniegtu 
programmas mērķus, ietverot to būtisko 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas sekmē Savienības mērķu 
sasniegšanu izaugsmes un nodarbinātības 
jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informāciju par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu un to, kā tas veicina 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķu īstenošanu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a), aa) un 
b) apakšpunktā, sagatavo katru gadu, 
ietverot iepriekšējo, kārtējo un vismaz trīs 
nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz Komisijas un
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar Līguma
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 

1. Pamatojoties uz Komisijas, Ekonomikas 
un finanšu komitejas, Nodarbinātības 
komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar LESD
121. pantu un pārbaudot nodarbinātības 
politikas īstenošanu saskaņā ar LESD 
148. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 



PA\852013LV.doc 15/35 PE454.656v01-00

LV

sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants - 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas konstatētu pēkšņu ārējo 
satricinājumu gadījumā Padome pēc 
attiecīgās dalībvalsts lūguma vai pēc 
Komisijas ierosinājuma var grozīt vidēja 
termiņa budžeta mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas un 
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nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 %
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

sociālo nelīdzsvarotību Padome pārbauda, 
vai ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, ir vismaz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums — grozījumu akts
1. pants–- 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst efektīvas fiskālās politikas 
veidošanai un Savienības mērķiem 
izaugsmes un nodarbinātības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 

Fiskālo politiku uzskata par efektīvu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
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saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, īstenotā fiskālā 
politika atbilst attiecīgajiem LESD un šīs 
regulas noteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu 
ir veidots tā, lai nodrošinātu atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

b) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz efektīvu
vidēja termiņa IKP pieaugumu, ja vien 
pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un efektīvu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu ir noteikta tādā
apmērā, lai nodrošinātu atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai; 
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Or. en

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) dalībvalstu, kas nav sasniegušas savus 
vidēja termiņa budžeta mērķus, valsts 
ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Efektīva vidēja termiņa izaugsme jāvērtē, 
pamatojoties uz regulāri atjauninātām 
prognozēm 10 gadu intervālā.

Or. en

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5.pants – 1. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to strukturālo reformu 
īstenošanu, kas sekmē Savienības mērķu 
īstenošanu izaugsmes un nodarbinātības 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šo reformu 
devumam darbavietu saglabāšanā vai 
izveidē un nabadzības mazināšanā. 
Dalībvalstīm, kas īsteno šādas reformas, ir 
ļauts novirzīties no korekcijām vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai vai no 
mērķa kā tāda. 

Or. en
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants –- 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu 
un vai attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
politika ir saskaņā ar vispārējām 
Savienības un dalībvalstu ekonomikas 
politikas vadlīnijām.

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu 
un vai attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
politika ir saskaņā ar LESD 9. pantu, jo 
īpaši attiecībā uz augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un cīņu pret 
sociālo atstumtību, Savienības mērķiem 
izaugsmes un nodarbinātības jomā, 
Savienības un dalībvalstu vispārējām 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm un 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Nopietnas ekonomikas vai sociālās 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz fiskālās politikas veidošana un kas 
minētas ceturtajā daļā.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, Nodarbinātības komiteju un 
Sociālās aizsardzības komiteju, sniedz 
atzinumu par programmu. Ja Padome 
saskaņā ar LESD 9. un 121. pantu uzskata, 
ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz efektīvas
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 

1. Padome daudzpusējās uzraudzības 
ietvaros saskaņā ar LESD 121. panta 
3. punktu uzrauga arī stabilitātes 
programmu izpildi, ņemot vērā 
informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis, un Komisijas, Ekonomikas un 
finanšu komitejas, Nodarbinātības 
komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumus, jo īpaši, lai 
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mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas. 

noteiktu faktisko vai paredzamo būtisko 
budžeta stāvokļa novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai atbilstīgām 
korekcijām šā mērķa sasniegšanai, sekojot 
novirzēm no efektīvas fiskālās politikas 
veidošanas. 

Or. en

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

2. Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no efektīvas fiskālās politikas veidošanas, 
kas minēta šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ceturtajā daļā, un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu vai pārpalikumu, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var izteikt brīdinājumu 
attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem,  vai 

Novirze no efektīvas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
efektīvas fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem,  vai 
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diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu,  un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas. 

diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu,  un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas. 

Or. en

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir sasniegusi vidēja termiņa 
budžeta mērķi, ņemot vērā pārmērīgo 
makroekonomikas un sociālo 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi var neņemt vērā nopietnas 
ekonomiskās un sociālas lejupslīdes
gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

3. Gadījumā, ja novirze no efektīvas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – ia daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Šā panta 2. punktā iekļauj šādu 
apakšpunktu:
„aa) informācija par vidēja termiņa 
budžeta mērķa atbilstību Savienības 
izaugsmes un nodarbinātības mērķiem, 
dalībvalstu un Savienības ekonomikas 
politikas vispārējām pamatnostādnēm un 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;”

Or. en
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Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts – ii apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto vai 
ierosināto ekonomikas politikas pasākumu
novērtējumu, lai sasniegtu programmas 
mērķus, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu;

c) to budžeta un citu ekonomikas politikas 
pasākumu kvantitatīvs novērtējums, kurus 
tiek īstenoti vai kurus ierosināts īstenot, lai 
sasniegtu programmas mērķus, ietverot to 
svarīgāko strukturālo reformu izmaksu un 
ieguvumu analīzi, kas sekmē Savienības 
mērķu sasniegšanu izaugsmes un 
nodarbinātības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informāciju par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu un to, kā tas veicina 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķu īstenošanu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a), aa) un 
b) apakšpunktā, sagatavo katru gadu, 
ietverot iepriekšējo, kārtējo un vismaz trīs 
nākamos gadus.

Or. en
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Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pamatojoties uz Komisijas un
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar Līguma
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie un/vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

1. Pamatojoties uz Komisijas, Ekonomikas 
un finanšu komitejas, Nodarbinātības 
komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar LESD
121. pantu un pārbaudot nodarbinātības 
politikas īstenošanu saskaņā ar LESD 
148. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, 
izvērtē, vai saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas konstatētu pēkšņu ārējo 
satricinājumu gadījumā Padome pēc 
attiecīgās dalībvalsts lūguma vai pēc 
Komisijas ierosinājuma var grozīt vidēja 
termiņa budžeta mērķi.

Or. en
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Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP. 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
un sociālo nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
ir vismaz 0,5 % no IKP. Attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 

Or. en

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst efektīvas fiskālās politikas 
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politikas veidošanai. veidošanai un Savienības mērķiem 
izaugsmes un nodarbinātības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālo politiku uzskata par efektīvu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, īstenotā fiskālā 
politika atbilst attiecīgajiem LESD un šīs 
regulas noteikumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un piesardzīgu 
vidēja termiņa IKP pieaugumu ir veidots 
tā, lai nodrošinātu atbilstīgas korekcijas 
vidēja termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz efektīvu
vidēja termiņa IKP pieaugumu, ja vien 
pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu ir noteikta tādā
apmērā, lai nodrošinātu atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) dalībvalstu, kas nav sasniegušas savus 
vidēja termiņa budžeta mērķus, valsts 
ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

Efektīva vidēja termiņa izaugsme jāvērtē, 
pamatojoties uz regulāri atjauninātām 
prognozēm 10 gadu intervālā.

Or. en

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to strukturālo reformu 
īstenošanu, kas sekmē Savienības mērķu 
sasniegšanu izaugsmes un nodarbinātības 
jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šo reformu 
devumam darbavietu saglabāšanā vai 
izveidē un nabadzības mazināšanā. 
Dalībvalstīm, kas īsteno šādas reformas, ir 
ļauts novirzīties no korekcijām vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai vai no 
mērķa kā tāda.

Or. en

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai konverģences 
programmas saturs veicina ciešāku 
ekonomikas politikas koordināciju un vai 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas politika 
atbilst dalībvalstu un Savienības 
vispārējām ekonomikas politikas 
nostādnēm. Turklāt attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
konverģences programmas saturs 
nodrošina sekmīgu dalību valūtas maiņas 
mehānismā.

Padome arī pārbauda, vai konverģences 
programmas saturs veicina ciešāku 
ekonomikas politikas koordināciju un vai 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas politika 
atbilst LESD 9. pantam, jo īpaši attiecībā 
uz augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un cīņu pret 
sociālo atstumtību, Savienības mērķiem 
izaugsmes un nodarbinātības jomā, 
dalībvalstu un Savienības vispārējām 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm un 
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dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm. Turklāt attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
konverģences programmas saturs 
nodrošina sekmīgu dalību valūtas maiņas 
mehānismā.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Nopietnas ekonomikas vai sociālās 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz efektīvas fiskālās politikas 
veidošana un kas minētas ceturtajā daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, Nodarbinātības komiteju un 
Sociālās aizsardzības komiteju, sniedz 
atzinumu par programmu. Ja Padome 
saskaņā ar LESD 9. un 121. pantu uzskata, 
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fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz efektīvas
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
korekcijas programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants–- 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis ar izņēmuma statusu, 
un Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

1. Padome daudzpusējās uzraudzības 
ietvaros saskaņā ar LESD 121. panta 
3. punktu uzrauga arī konverģences 
programmu izpildi, ņemot vērā 
informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas, Ekonomikas un finanšu 
komitejas, Nodarbinātības komitejas un 
Sociālās aizsardzības komitejas
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
efektīvas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 

2. Gadījumā, ja tiek konstatēta nozīmīga 
novirze no efektīvas fiskālās politikas 



PE454.656v01-00 34/35 PA\852013LV.doc

LV

šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. 

veidošanas, kas minēta šīs regulas 9. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu vai 
pārpalikumu, Komisija saskaņā ar LESD
121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. 

Or. en

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas. 

Novirze no efektīvas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
efektīvas fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem,  vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu,  un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir sasniegusi vidēja termiņa 
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termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

budžeta mērķi, ņemot vērā pārmērīgo 
makroekonomikas vai sociālo 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi var neņemt vērā nopietnas 
ekonomiskās vai sociālas lejupslīdes
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga vai 
īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.”

3. Gadījumā, ja novirze no efektīvas
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.”

Or. en


