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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.

Siekdama išplėsti ES ekonominės priežiūros veiklą ir taikyti ją ne tik fiskalinėms sritims, 
Komisija paskutiniuose dviejuose pasiūlymuose pateikia keletą naujų elementų, susijusių su  
makroekonominio disbalanso priežiūra ir naikinimu. Prevencinę šių elementų dalį sudaro 
tokie veiksmai, kaip reguliarus rizikos ir disbalanso vertinimas, remiantis rodiklių rezultatų 
suvestine, bei išsamūs šalių padėties tyrimai. Kai būtina, Taryba gali pateikti konkrečias 
rekomendacijas valstybei narei, kurioje užregistruotas rimtos disbalanso problemos arba 
disbalansas, kuris kelia grėsmę EPS veikimui. Be to, pasiūlyme dėl „vykdymo užtikrinimo 
priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti“ pateikiamais 
taisomaisiais veiksmais numatoma, kad euro zonai priklausančioms valstybėms narėms, 
kurios nepakankamai laikosi joms skirtų rekomendacijų, gali būti taikoma perviršinio deficito 
procedūra ir, galiausiai, joms gali būti skiriamos sankcijos, pvz. metinės baudos.

Pastabos

Komisijos pasiūlymuose pateikiama daug pagrįstų idėjų. Apskritai, nuomonės referentė 
pritaria Komisijai, kad būtina kurti naują struktūrinę neigiamo makroekonominio disbalanso 
prevencijos ir naikinimo kiekvienoje valstybėje narėje procedūrą. Nuomonės referentė 
primena, kad Komisijos komunikate „EPS@10“ jau buvo atkreiptas dėmesys į padidėjusius 
skirtumus tarp valstybių narių dar prieš krizę ir kad Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
EPS@10 išsamiai aptariamas šis klausimas. Taigi šiems skirtumams ir disbalansui stebėti ir 
užkirsti jiems kelią skirta priemonė yra labai reikalinga. Tačiau nuomonės referentė mano, 
kad būtina atlikti keletą pakeitimų siekiant užtikrinti, kad valstybių narių disbalansas ir 
nuokrypiai būtų veiksmingai nustatyti, jiems būtų užkirstas kelias arba jie būtų visiškai 
panaikinti. Taigi nuomonės referentė pateikia keletą Komisijos pasiūlymo dėl 
makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo ir pasiūlymo dėl vykdymo užtikrinimo 
priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje, 
pakeitimų.

– Į ES priežiūros sistemą, šalia bendro pobūdžio ekonominių ir finansinių aspektų, turėtų būti 
įtraukti užimtumo ir socialiniai aspektai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 148 
straipsnis turėtų būti įtrauktas kaip priežiūros sistemos prevencinės dalies teisinis pagrindas, o 
minėtajame reglamente turėtų būti vienodai nagrinėjami makroekonominio ir socialinio 
disbalanso prevencija ir naikinimas. Tokiu būdu būtų užtikrintas labiau suderinto ekonominio 
ir socialinio metodo taikymas.

– Atsižvelgiant į pirmesnę nuostatą, vertinant disbalansą turėtų būti atsižvelgta į SESV 
148 straipsniu grindžiamas priemones, visų pirma į valstybių narių užimtumo politikos gaires, 
ir jos turėtų būti papildytos specialiomis socialinio disbalanso nustatymo ir prevencijos 
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priemonėmis. Užimtumo komitetas (EMCO) ir Socialinės apsaugos komitetas (angl. SPC) 
turėtų aktyviai dalyvauti visose svarbiose priežiūros procedūrose.

– Vadovaudamasi SESV 290 straipsniu ir priimdama deleguotus teisės aktus, Komisija turėtų 
reguliariai tvirtinti ir atnaujinti rodiklių suvestinę, kuri būtų naudojama kaip ankstyvo 
disbalanso nustatymo ir stebėsenos priemonė.  Pagrindiniai rodikliai turėtų būti užimtumas, 
nedarbas, skurdas ir mokesčių aspektai.

– Disbalanso naikinimo sistema turėtų ne tik didinti euro zonai priklausančių valstybių narių 
biudžetinę drausmę. Ji turėtų būti sukurta taip, kad būtų išvengiama asimetrinių sukrėtimų 
atsiradimo ir būtų prisidedama siekiant tvaraus augimo ir kuriant darbo vietas. Jos veikimas 
turėtų prisidėti siekiant ES augimo ir užimtumo tikslų, kurie nustatyti strategijoje „Europa 
2020“.

– Be to, taisomųjų veiksmų sistema, įskaitant perviršinio disbalanso naikinimą, turėtų apimti 
ne tik nuobaudas (sankcijas), bet ir paskatas. Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl sankcijos 
ar nuobaudos skyrimo valstybei narei, turėtų būti atliktas socialinio poveikio vertinimas.

– Iš valstybių narių, kurios nesilaiko atitinkamų rekomendacijų, surinktos lėšos už baudas 
turėtų būti naudojamos ES ilgalaikių investicijų ir planiniams užimtumo tikslams remti, o ne, 
kaip siūlo Komisija, skirstomos tik toms valstybėms narėms, kurioms nereikėjo taikyti jokios 
papildomos procedūros.

Galiausiai, nuomonės referentė mano, kad itin svarbu, jog visame priežiūros procese būtų 
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
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Siekdamos plėtoti suderintą 
užimtumo strategiją, kaip numatyta 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV), valstybės narės ir Europos 
Sąjunga turėtų nuosekliai laikytis 
pagrindinių principų, kuriais skatinama 
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ugdyti kvalifikuotą, profesiniu atžvilgiu 
pasirengusią ir mokančią prisitaikyti 
darbo jėgą ir kurti darbo rinkas, 
prisitaikančias prie ekonominių pakyčių.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) SESV numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendinama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga turėtų atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu ir kova su socialine 
atskirtimi.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Europos Vadovų Taryba 2010 m. 
birželio 17 d. priėmė naują darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją 
„Europa 2020“ siekdama, kad po krizės 
ES taptų stipresnė ir jos ekonomika būtų 
orientuota į pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą, kartu užtikrintų aukšto lygio 
užimtumą, produktyvumą ir socialinę 
sanglaudą. Be to, Europos Taryba 
nusprendė 2011 m. sausio 1 d. pradėti 
politikos koordinavimo Europos semestrą, 
kad valstybės narės galėtų pasinaudoti 
išankstinio Europos lygmens 
koordinavimo galimybe, ir siekdama 
sudaryti sąlygas griežčiau prižiūrėti ir tuo 
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pat metu vertinti biudžeto priemones ir 
struktūrines reformas, kuriomis 
skatinamas augimas ir užimtumas. 

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reikia remtis patirtimi, įgyta per 
pirmąjį ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimo dešimtmetį.

(2) Reikia remtis makroekonominio ir 
socialinio disbalanso srityje per pirmąjį 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo 
dešimtmetį įgyta patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Visų pirma, siekiant išvengti pernelyg 
didelio makroekonominio disbalanso 
susidarymo ir padėti valstybėms narėms, 
kuriose jis susidaro, parengti taisomuosius 
planus iki nuokrypių įsigalėjimo, valstybių 
narių ekonominės politikos priežiūrą 
reikėtų išplėsti, kad ji apimtų ne tik 
biudžeto priežiūrą. Šį išplėtimą turėtų 
lygiagrečiai papildyti biudžeto priežiūros 
griežtinimas.

(3) Visų pirma, siekiant išvengti pernelyg 
didelio makroekonominio ir socialinio 
disbalanso susidarymo ir padėti valstybėms 
narėms, kuriose jis susidaro, parengti 
taisomuosius planus iki nuokrypių 
įsigalėjimo, skatinti kurti viena kitą 
papildančias plėtros strategijas ir 
palengvinti pažangos, kurią Sąjunga daro 
siekdama ekonomikos augimo ir 
užimtumo tikslų, stebėseną, valstybių 
narių ekonominės politikos priežiūrą 
reikėtų išplėsti, kad ji apimtų ne tik 
biudžeto priežiūrą. Šį išplėtimą turėtų 
lygiagrečiai papildyti biudžeto priežiūros 
griežtinimas.

Or. en

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant mažinti šį disbalansą, teisės 
aktais būtina nustatyti procedūrą.

(4) Siekiant mažinti šį disbalansą, reikia 
parengti labiau integruotą ekonominį ir 
socialinį metodą ir teisės aktais būtina 
nustatyti procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sutarties 121 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nurodytą daugiašalę priežiūrą tikslinga 
papildyti specifinėmis makroekonominio 
disbalanso nustatymo, prevencijos ir 
naikinimo taisyklėmis. Procedūra turėtų 
būti įtvirtinta taikant metinį daugiašalės 
priežiūros ciklą.

(5) SESV 121 straipsnio 3 ir 4 dalyse 
nurodytą daugiašalę priežiūrą tikslinga 
papildyti specifinėmis makroekonominio 
disbalanso nustatymo, prevencijos ir 
naikinimo taisyklėmis, į kurias būtų 
įtrauktos paskatos ir baudos. Procedūra 
turėtų būti įtvirtinta taikant metinį 
daugiašalės priežiūros ciklą.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamento (ES) Nr. [.../...] vykdymo 
užtikrinimą reikėtų paremti nustačius 
baudas valstybėms narėms, kurių valiuta 
yra euro, jei jos pakartotinai nesilaiko 
rekomendacijų mažinti perviršinį 
makroekonominį disbalansą.

(6) Reglamento (ES) Nr. [.../...] vykdymo 
užtikrinimą reikėtų paremti nustačius 
paskatas ir baudas valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro, jei jos pakartotinai 
nesilaiko rekomendacijų mažinti perviršinį 
makroekonominį disbalansą.

Or. en

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Makroekonominis disbalansas gali 
sukelti pernelyg didelį viešųjų pajamų ir 
išlaidų svyravimą per visą ekonomikos 
ciklą, dėl to keičiasi nominalieji duomenys 
ir iškraipomas fiskalinio planavimo ir 
sprendimų priėmimo vaizdas. Remiantis 
iškreiptomis tendencijomis priėmus 
netinkamus fiskalinės politikos
sprendimus, galėtų sumažėti viešųjų 
finansų tvarumas arba jam kilti pavojus. 
Nekontroliuojamas fiskalinis ir kitų rūšių 
makroekonominis disbalansas gali savaime 
stiprėti ir galimai sukelti grėsmę deramam 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui. 
Dėl šių priežasčių makroekonominio 
disbalanso naikinimo sistema turėtų didinti 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
biudžetinę drausmę.

(7) Makroekonominis disbalansas gali 
sukelti pernelyg didelį viešųjų pajamų ir 
išlaidų svyravimą per visą ekonomikos 
ciklą, dėl to keičiasi nominalieji duomenys 
ir iškraipomas fiskalinio planavimo ir 
sprendimų priėmimo vaizdas. Remiantis 
iškreiptomis tendencijomis priėmus 
netinkamus fiskalinės politikos 
sprendimus, galėtų sumažėti viešųjų 
finansų tvarumas arba jam kilti pavojus. 
Nekontroliuojamas fiskalinis ir kitų rūšių 
makroekonominis disbalansas gali savaime 
stiprėti ir galimai sukelti grėsmę deramam 
ekonominės ir pinigų sąjungos veikimui. 
Dėl šių priežasčių makroekonominio 
disbalanso naikinimo sistema turėtų didinti
bendros politikos optimalumą, kadangi 
būtų išvengiama asimetrinių sukrėtimų 
atsiradimo, taigi ji taip pat padėtų siekti 
tvaraus augimo, kurti darbo vietas ir 
didinti valstybių narių, kurių valiuta yra 
euras, biudžetinę drausmę.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos 
skyrimas tokioms valstybėms narėms būtų 
taisyklė, o ne išimtis.

(11) Baudų skyrimo valstybėms narėms, 
nesiimančioms veiksmingų priemonių 
makroekonominiam disbalansui panaikinti, 
procedūra turėtų būti tokia, kad baudos 
tokioms valstybėms narėms būtų skiriamos 
teisingai ir veiksmingai.

Or. en

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Surinktos baudos turėtų būti 
paskirstytos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose tuo pačiu metu nėra susidaręs 
perviršinis biudžeto deficitas. 

(12) Surinktos baudos turėtų būti 
naudojamos Sąjungos ilgalaikių tikslų 
įgyvendinimui investicijų ir užimtumo 
srityje paremti.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Įgaliojimas priimti atskirus 
sprendimus dėl šiame reglamente 
numatytos baudos skyrimo turėtų būti 
suteiktas Tarybai. Taryboje vykdant 
valstybių narių ekonominės politikos 
koordinavimą, kaip nurodyta Sutarties
121 straipsnio 1 dalyje, šie atskiri 
sprendimai yra būtini tolesni veiksmai, 
pagal Sutarties 121 straipsnį ir Reglamentą 
(ES) Nr. [.../...] Tarybai priėmus 
priemones.

(13) Tarybai turėtų būti suteiktas 
įgaliojimas pasikonsultavus su Europos 
Parlamentu priimti atskirus sprendimus 
dėl šiame reglamente numatytos baudos 
skyrimo. Taryboje vykdant valstybių narių 
ekonominės politikos koordinavimą, kaip 
nurodyta SESV 121 straipsnio 1 dalyje, šie 
atskiri sprendimai yra būtini tolesni 
veiksmai, pagal SESV 121 ir 148 straipsnį 
ir Reglamentą (ES) Nr. [.../...] Tarybai 
priėmus priemones.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame reglamente nustatoma baudų 
sistema siekiant veiksmingai naikinti 
makroekonominį disbalansą euro zonoje.

1. Šiame reglamente nustatoma paskatų ir
baudų sistema siekiant veiksmingai 
naikinti makroekonominį disbalansą euro 
zonoje.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Baudos Paskatos ir baudos

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi Komisijos pasiūlymu 
Taryba nustato metinę baudą, jei:

1. Remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
Taryba nustato metinę baudą anglies 
dioksido mokesčio ar pelno mokesčio 
tarifo didinimo pagrindu, jei:

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jį atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį. 

Laikoma, kad Taryba, atsižvelgusi į atliktą 
socialinio poveikio vertinimą, sprendimą 
priėmė, jei ji per dešimt dienų nuo 
Komisijos pasiūlymo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia 
jį atmesti. Taryba gali iš dalies pakeisti 
pasiūlymą pagal SESV 293 straipsnio 
1 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 17



PA\852014LT.doc 11/11 PE454.657v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija gali, 
atsižvelgdama į išimtines ekonomines 
aplinkybes arba pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą, Komisijai 
pateiktą per dešimt dienų nuo 1 dalyje 
nurodyto Tarybos sprendimo priėmimo, 
siūlyti sumažinti baudos dydį arba ją 
panaikinti. 

3. Nukrypdama nuo 2 dalies, Komisija gali, 
atsižvelgdama į išimtines ekonomines ar 
socialines aplinkybes arba pagrįstą 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
Komisijai pateiktą per dešimt dienų nuo 1 
dalyje nurodyto Tarybos sprendimo 
priėmimo, siūlyti sumažinti baudos dydį 
arba ją panaikinti. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta Sutarties 311 straipsnyje, ir 
paskirstomos valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, kurioms netaikoma 
Reglamente (ES) Nr. [.../...] apibrėžta 
perviršinio disbalanso procedūra ir 
kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį, proporcingai jų daliai skaičiuojant 
visas tinkamų valstybių narių bendrąsias 
nacionalines pajamas (BNP).

Pagal šio reglamento 3 straipsnį surinktos 
baudos sudaro kitas įplaukas, kaip 
nurodyta SESV 311 straipsnyje, ir 
naudojamos Sąjungos ilgalaikių tikslų 
įgyvendinimui investicijų ir užimtumo 
srityje paremti.
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