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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 
laikytųsi atsargios fiskalinės politikos 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 kiek 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. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo. 
Pranešėjas siūlo šiuos pagrindinius pakeitimus:

– Biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimas turėtų būti visada siejamas su svarbiausiais ES 
tikslais, ir ypač su SESV 9 straipsnio reikalavimais, susijusiais su aukšto lygio užimtumo 
skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su socialine atskirtimi.

– Kontroliuojant, kaip laikomasi biudžeto drausmės taisyklių ir vertinant su biudžeto drausme 
susijusių sprendimų priėmimą, turėtų būti ypač atsižvelgiama ne tik į didelius ekonomikos, 
bet ir socialinius nuosmukius, kurie gali turėti įtakos vyriausybių finansinei būklei.

– 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.

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

– Ekonominis valdymas turėtų būti stiprinamas 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos mastu koordinuojant 
valstybių narių ekonominę politiką, kaip 
nustatyta Sutartimi, turėtų būti užtikrinta 
atitiktis pagrindiniams kainų stabilumo, 
viešųjų finansų būklės bei pinigų politikos 
sąlygų patikimumo ir mokėjimų balanso 
tvarumo principams.

(1) Sąjungos mastu koordinuojant 
valstybių narių ekonominę politiką, kaip 
nustatyta Sutartimi dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV), turėtų būti užtikrinta 
atitiktis pagrindiniams aukšto lygio 
užimtumo ir socialinės sanglaudos, kainų 
stabilumo, viešųjų finansų būklės bei 
pinigų politikos sąlygų patikimumo ir 
mokėjimų balanso tvarumo principams.

Or. en

Pakeitimas 2

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

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 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Vis dėlto griežtesnė biudžeto 
priežiūros sistema turėtų padėti siekti 
Sąjungos ekonomikos augimo ir 
užimtumo tikslų ir ekonominio ar 
socialinio nuosmukio sąlygomis turėtų 
būti derinama su pastangomis skatinti 
ekonomiką, apsaugą, darbo vietų kūrimą 
ir socialinę sanglaudą atsižvelgiant į 
konkrečius valstybių narių prioritetus ir 
poreikius.

Or. en
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Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Ekonominis valdymas turėtų būti 
stiprinamas kartu stiprinant Europos 
valdymo demokratinį teisėtumą, kurio 
turėtų būti siekiama aktyviau ir laiku 
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 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Vertinant, ar pratęsti perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminą, reikėtų 
ypač atsižvelgti į didelį bendro pobūdžio
ekonomikos nuosmukį.

(12) Vertinant, ar pratęsti perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminą, reikėtų 
ypač atsižvelgti į didelį ekonomikos ar 
socialinį nuosmukį.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nurodytą vertę viršijantis valdžios 
sektoriaus deficitas yra laikomas išimtiniu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 2 dalies a 
punkto antrąją įtrauką tais atvejais, kai jis 
susidaro dėl neįprasto įvykio, kurio 
atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti 
ir kuris daro didelį poveikį šalies valdžios 
sektoriaus finansinei būklei, arba kai jis 
atsiranda dėl didelio ekonomikos 
nuosmukio.

1. Nurodytą vertę viršijantis valdžios 
sektoriaus deficitas yra laikomas išimtiniu 
pagal SESV 126 straipsnio 2 dalies 
a punkto antrąją įtrauką tais atvejais, kai jis 
susidaro dėl neįprasto įvykio, kurio 
atitinkama valstybė narė negali kontroliuoti 
ir kuris daro didelį poveikį šalies valdžios 
sektoriaus finansinei būklei, arba kai jis 
atsiranda dėl didelio ekonomikos ar 
socialinio nuosmukio.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama pranešimą pagal Sutarties
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 

3. Rengdama pranešimą pagal SESV
126 straipsnio 3 dalį, Komisija atsižvelgia į 
visus svarbius veiksnius, kaip nurodyta 
tame straipsnyje. Vidutinės trukmės 
ekonomikos būklės pokyčiai (ypač augimo 
potencialas, vyraujančios ciklinės sąlygos, 
infliacija, perviršinis makroekonominis 
disbalansas) ir vidutinės trukmės biudžeto 
būklės pokyčiai (ypač fiskalinio 
konsolidavimo pastangos pakilimo 
laikotarpiais, valstybės investicijos, 
politikos pagal bendrą Sąjungos 
ekonomikos augimo ir užimtumo strategiją 
įgyvendinimas ir bendra valstybės finansų 
kokybė, visų pirma Tarybos direktyvos [...] 
dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto 
sistemoms laikymasis) turi būti tinkamai 
atspindėti Komisijos pranešime. Pranešime 
taip pat analizuojami reikšmingi vidutinės 
trukmės skolos būklės pokyčiai (visų 
pirma, tinkamai atsižvelgiama į rizikos 
veiksnius, įskaitant skolos grąžinimo 
terminą ir skolos valiutą, atsargų ir srautų 
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operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių 
yra finansinis stabilumas, pasiekti.

operacijas, sukauptus rezervus ir kitą 
valstybės turtą; garantijas, ypač susijusias 
su finansų sektoriumi; dėl visuomenės 
senėjimo ir privačiojo sektoriaus 
įsiskolinimų atsirandančius tiesioginius ir 
numanomus įsipareigojimus tiek, kiek tai 
gali tapti neapibrėžtaisiais numanomais 
valdžios sektoriaus įsipareigojimais). Be 
to, Komisija skiria pakankamą dėmesį 
kitiems veiksniams, kurie, atitinkamos 
valstybės narės manymu, yra svarbūs 
siekiant visapusiškai kokybiniu požiūriu 
įvertinti pamatinės vertės perviršį ir 
kuriuos valstybė narė nurodė Komisijai ir 
Tarybai. Todėl ypatingas dėmesys 
skiriamas finansiniams įnašams 
tarptautiniam solidarumui skatinti ir 
Sąjungos politikos tikslams, vienas iš kurių 
yra finansinis stabilumas, pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 5 dalis pakeičiama taip:
"5. Komisija ir Taryba visuose biudžeto 
vertinimuose pagal perviršinio deficito 
procedūrą tinkamai atsižvelgia į 
struktūrinių reformų, kurios padėtų siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų, 
įgyvendinimą.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
2 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba Sutarties 126 
straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto 
skolos kriterijaus reikalavimų pažeidimas 
atspindi pensijų sistemos reformos, kuria 
įvedama daugiapakopė pensijų kaupimo 
sistema, apimanti ir privalomojo pensijų 
kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą, įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į
reformos išlaidas, kurias patiria 
valstybinio socialinio draudimo pensijų 
pakopa. Jeigu skolos santykis viršija 
pamatinę vertę, į reformos išlaidas 
atsižvelgiama tik jei deficitas išlieka 
artimas pamatinei vertei. Todėl penkerius 
metus nuo tokios reformos įsigaliojimo 
dienos bus atsižvelgiama į grynąsias
reformos išlaidas, kurios atsispindi deficito 
ir skolos pokyčiuose, pagal linijinę 
mažėjančią skalę. Be to, nepriklausomai 
nuo reformos įsigaliojimo dienos, penkerių 
metų nuo [šio reglamento įsigaliojimo 
dienos – įrašyti] pereinamuoju laikotarpiu 
bus atsižvelgiama į jos grynąsias išlaidas, 
kurios atsispindi skolos pokyčiuose, pagal 
tą pačią linijinę mažėjančią skalę. Į tokiu 
būdu apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip 
pat atsižvelgiama priimant Tarybos 
sprendimą pagal Sutarties 126 straipsnio 
12 dalį dėl kai kurių arba visų jos 
sprendimų pagal Sutarties 126 straipsnio 
6–9 ir 11 dalis panaikinimo, jeigu deficitas 
smarkiai ir nuolat mažėdamas pasiekė 
pamatinei vertei artimą lygį, o tuo atveju, 
kai nesilaikoma skolos kriterijaus 
reikalavimų, – jeigu skola pradeda mažėti. 
Be to, bus vienodai atsižvelgiama į šių 

7. Tuo atveju, kai valstybėse narėse 
deficito perviršis arba SESV 126 straipsnio 
2 dalies b punkte nustatyto skolos 
kriterijaus reikalavimų pažeidimas atspindi
struktūrinių reformų, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų,
įgyvendinimą, Komisija ir Taryba, 
vertindamos PDP duomenų apie deficitą ir 
skolą pokyčius, taip pat atsižvelgia į tai, 
kokiu mastu šios reformos prisideda prie 
darbo vietų išsaugojimo ir kūrimo bei 
skurdo mažinimo. Jeigu skolos santykis 
viršija pamatinę vertę, į reformų išlaidas 
atsižvelgiama tik jei deficitas išlieka 
artimas pamatinei vertei. Todėl penkerius 
metus nuo tokių reformų įsigaliojimo 
dienos bus atsižvelgiama į grynąsias
reformų išlaidas, kurios atsispindi deficito 
ir skolos pokyčiuose, pagal linijinę 
mažėjančią skalę. Be to, nepriklausomai 
nuo reformų įsigaliojimo dienos, penkerių 
metų nuo [šio reglamento įsigaliojimo 
dienos – įrašyti] pereinamuoju laikotarpiu 
bus atsižvelgiama į jų grynąsias išlaidas, 
kurios atsispindi skolos pokyčiuose, pagal 
tą pačią linijinę mažėjančią skalę. Į tokiu 
būdu apskaičiuotas grynąsias išlaidas taip 
pat atsižvelgiama priimant Tarybos 
sprendimą pagal SESV 126 straipsnio 
12 dalį dėl kai kurių arba visų jos 
sprendimų pagal SESV 126 straipsnio 6–9 
ir 11 dalis panaikinimo, jeigu deficitas 
smarkiai ir nuolat mažėdamas pasiekė 
pamatinei vertei artimą lygį, o tuo atveju, 
kai nesilaikoma skolos kriterijaus 
reikalavimų, – jeigu skola pradeda mažėti. 
Be to, bus vienodai atsižvelgiama į šių 
grynųjų išlaidų sumažėjimą dėl dalinio ar 
visiško pirmiau minėtų struktūrinių 
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grynųjų išlaidų sumažėjimą dėl dalinio ar 
visiško pirmiau minėtos pensijų reformos
panaikinimo.

reformų panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal Sutarties 126 straipsnio 7 dalį
pateiktoje Tarybos rekomendacijoje 
nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė 
narė turi imtis veiksmingų priemonių. 
Tarybos rekomendacijoje taip pat 
nurodomas terminas, per kurį reikia 
ištaisyti perviršinio deficito padėtį, o 
ištaisymas turėtų būti užbaigtas per metus 
nuo tokio deficito nustatymo, nebent 
atsirastų ypatingų aplinkybių. 
Rekomendacijoje Taryba nurodo, kad, 
siekiant panaikinti perviršinį deficitą per 
rekomendacijoje nustatytą terminą, 
valstybė narė turi pasiekti metinius 
biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, 
kuria grindžiama rekomendacija, atitinka 
minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto 
balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne 
mažiau kaip 0,5 % BVP, atėmus 
vienkartines ir laikinąsias priemones.

4. Pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį
pateiktoje Tarybos rekomendacijoje ir 
pasikonsultavus su Europos Parlamentu
nustatomas ne ilgesnis kaip šešių mėnesių 
laikotarpis, per kurį atitinkama valstybė 
narė turi imtis veiksmingų priemonių. 
Tarybos rekomendacijoje taip pat 
nurodomas terminas, per kurį reikia 
ištaisyti perviršinio deficito padėtį, o 
ištaisymas turėtų būti užbaigtas per metus 
nuo tokio deficito nustatymo, nebent 
atsirastų ypatingų aplinkybių. 
Rekomendacijoje Taryba, visapusiškai 
atsižvelgdama į SESV 9 straipsnį, ypač į 
siekį skatinti aukštą užimtumo lygį, 
užtikrinti atitinkamą socialinę apsaugą ir 
kovoti su socialine atskirtimi, taip pat 
atsižvelgdama į Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslus, nurodo, kad, siekdama
panaikinti perviršinį deficitą per 
rekomendacijoje nustatytą terminą, 
valstybė narė turi pasiekti metinius 
biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, 
kuria grindžiama rekomendacija, atitinka 
minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto 
balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne 
mažiau kaip 0,5 proc. BVP, atėmus 
vienkartines ir laikinąsias priemones.

Or. en



PA\852020LT.doc 11/16 PE454.658v01-00

LT

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
3 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei vadovaujantis pagal Sutarties 126 
straipsnio 7 dalį pateikta rekomendacija 
buvo imtasi veiksmingų priemonių, o 
priėmus tą rekomendaciją kyla netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 
patikslintą rekomendaciją. Šioje 
patikslintoje rekomendacijoje, atsižvelgiant 
į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminas 
paprastai gali būti pratęstas dar vieniems 
metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų 
neigiamų ekonominių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, remdamasi savo 
rekomendacijoje pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 7 dalį priimti 
patikslintą rekomendaciją.

5. Jei vadovaujantis pagal Sutarties
126 straipsnio 7 dalį pateikta 
rekomendacija buvo imtasi veiksmingų 
priemonių, o priėmus tą rekomendaciją 
kyla netikėtų neigiamų ekonominių įvykių, 
turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, gali nuspręsti pagal
SESV 126 straipsnio 7 dalį priimti 
patikslintą rekomendaciją. Šioje 
patikslintoje rekomendacijoje, atsižvelgiant 
į šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus svarbius veiksnius, perviršinio 
deficito padėties ištaisymo terminas 
paprastai gali būti pratęstas dar vieniems 
metams. Taryba įvertina, ar yra netikėtų 
neigiamų ekonominių ar socialinių įvykių, 
turinčių didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, remdamasi savo 
rekomendacijoje pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, taip pat gali 
nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 7 dalį 
priimti patikslintą rekomendaciją.

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi Tarybos sprendimai įspėti 
atitinkamą dalyvaujančią valstybę narę, 
kad ji imtųsi priemonių deficitui sumažinti, 
pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį 
priimami per du mėnesius nuo tos dienos, 
kai Taryba nusprendžia, kad nebuvo imtasi 
jokių veiksmingų priemonių pagal 126 
straipsnio 8 dalį. Įspėjime Taryba nurodo, 
kad, siekiant panaikinti perviršinį deficitą 
per įspėjime nustatytą terminą, valstybė 
narė turi pasiekti metinius biudžeto tikslus, 
kurie pagal prognozę, kuria grindžiamas 
įspėjimas, atitinka minimalų metinį pagal 
ciklą pakoreguoto balanso pagerėjimą, 
kurio etalonas būtų ne mažiau kaip 0,5 %
BVP, atėmus vienkartines ir laikinąsias 
priemones. Taryba taip pat nurodo 
priemones, kurios padėtų pasiekti šiuos 
tikslus.

1. Visi Tarybos sprendimai įspėti 
atitinkamą dalyvaujančią valstybę narę, 
kad ji imtųsi priemonių deficitui sumažinti, 
pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį priimami 
per du mėnesius nuo tos dienos, kai 
Taryba, pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, nusprendžia, kad nebuvo 
imtasi jokių veiksmingų priemonių pagal
126 straipsnio 8 dalį. Įspėjime Taryba 
nurodo, kad, siekiant panaikinti perviršinį 
deficitą per įspėjime nustatytą terminą, 
valstybė narė turi pasiekti metinius 
biudžeto tikslus, kurie pagal prognozę, 
kuria grindžiamas įspėjimas, atitinka 
minimalų metinį pagal ciklą pakoreguoto 
balanso pagerėjimą, kurio etalonas būtų ne 
mažiau kaip 0,5 proc. BVP, atėmus 
vienkartines ir laikinąsias priemones.
Taryba taip pat nurodo priemones, kurios 
padėtų pasiekti šiuos tikslus.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei vadovaujantis įspėjimu, pateiktu 
pagal Sutarties 126 straipsnio 9 dalį, buvo 
imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą 
įspėjimą kyla netikėtų neigiamų 
ekonominių įvykių, turinčių didelį 

2. Jei vadovaujantis įspėjimu, pateiktu 
pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį, buvo 
imtasi veiksmingų priemonių, o priėmus tą 
įspėjimą kyla netikėtų neigiamų 
ekonominių ar socialinių įvykių, turinčių 
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nepalankų poveikį valstybės finansams, 
Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 9 dalį priimti 
patikslintą įspėjimą. Šiame patikslintame 
įspėjime, atsižvelgiant į šio reglamento 2 
straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius 
veiksnius, perviršinio deficito padėties 
ištaisymo terminas paprastai gali būti 
pratęstas dar vieniems metams. Taryba 
įvertina, ar yra netikėtų neigiamų 
ekonominių įvykių, turinčių didelį 
nepalankų poveikį valstybės finansams, 
remdamasi savo įspėjime pateiktomis 
ekonominėmis prognozėmis. Esant 
dideliam bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, taip pat gali nuspręsti pagal
Sutarties 126 straipsnio 9 dalį priimti 
patikslintą įspėjimą.

didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, gali nuspręsti pagal
SESV 126 straipsnio 9 dalį priimti 
patikslintą įspėjimą. Šiame patikslintame 
įspėjime, atsižvelgiant į šio reglamento 
2 straipsnio 3 dalyje nurodytus svarbius 
veiksnius, perviršinio deficito padėties 
ištaisymo terminas paprastai gali būti 
pratęstas dar vieniems metams. Taryba 
įvertina, ar yra netikėtų neigiamų 
ekonominių ar socialinių įvykių, turinčių 
didelį nepalankų poveikį valstybės 
finansams, remdamasi savo įspėjime 
pateiktomis ekonominėmis prognozėmis. 
Esant dideliam ekonomikos ar socialiniam
nuosmukiui, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija ir pasikonsultavusi su 
Europos Parlamentu, taip pat gali 
nuspręsti pagal SESV 126 straipsnio 9 dalį 
priimti patikslintą įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei įvykdytos sąlygos taikyti Sutarties
126 straipsnio 11 dalį, Taryba taiko 126 
straipsnio 11 dalyje numatytas poveikio 
priemones. Visi tokio pobūdžio sprendimai 
priimami ne vėliau kaip per keturis 
mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba pagal
126 straipsnio 9 dalį nusprendžia įspėti 
atitinkamą valstybę narę, kad ji imtųsi 
priemonių.

2. Jei įvykdytos sąlygos taikyti SESV
126 straipsnio 11 dalį, Taryba, 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu,
taiko SESV 126 straipsnio 11 dalyje 
numatytas poveikio priemones
visapusiškai atsižvelgdama į SESV 
9 straipsnį, ypač į siekį skatinti aukštą 
užimtumo lygį, užtikrinti atitinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi, taip pat atsižvelgdama į 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslus. 
Visi tokio pobūdžio sprendimai priimami 
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ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo tos 
dienos, kai Taryba pagal SESV
126 straipsnio 9 dalį nusprendžia įspėti 
atitinkamą valstybę narę, kad ji imtųsi 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 7 straipsnyje nuoroda į Reglamento 
(EB) Nr. 3605/93 4 straipsnio 2 ir 3 dalis 
pakeičiama nuoroda į Reglamento (EB) 
Nr. 479/2009 3 straipsnio 2 ir 3 dalis. 

7. 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7. Jeigu dalyvaujanti valstybė narė 
nesilaiko pagal SESV 126 straipsnio 7 ir 
9 dalis Tarybos priimtų sprendimų, 
Taryba paprastai per šešiolika mėnesių 
nuo Reglamento (EB) Nr. 479/2009 
3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų 
ataskaitų pateikimo datų nusprendžia 
taikyti poveikio priemones pagal SESV
126 straipsnio 11 dalį ir visapusiškai 
atsižvelgdama į SESV 9 straipsnį, ypač į 
siekį skatinti aukštą užimtumo lygį, 
užtikrinti atitinkamą socialinę apsaugą ir 
kovoti su socialine atskirtimi, taip pat 
atsižvelgdama į Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslus. Tuo atveju, jei taikoma 
šio reglamento 3 straipsnio 5 dalis ar 
5 straipsnio 2 dalis, atitinkamai 
pakeičiamas šešiolikos mėnesių 
terminas. Pagreitinta procedūra 
taikoma tuo atveju, kai Taryba 
nusprendžia, kad sąmoningai numatytas 
deficitas yra perviršinis.“

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi Tarybos sprendimai dėl poveikio 
priemonių sugriežtinimo pagal Sutarties
126 straipsnio 11 dalį priimami ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) 
Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo 
datų. Visi Tarybos sprendimai panaikinti 
kai kuriuos ar visus savo sprendimus pagal
Sutarties 126 straipsnio 12 dalį priimami
kuo greičiau, bet kiekvienu atveju ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) 
Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo 
datų.

Visi Tarybos sprendimai dėl poveikio 
priemonių sugriežtinimo pagal SESV
126 straipsnio 11 dalį, pasikonsultavus su 
Europos Parlamentu, priimami ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) 
Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo 
datų. Visi Tarybos sprendimai panaikinti 
kai kuriuos ar visus savo sprendimus pagal
SESV 126 straipsnio 12 dalį priimami kuo 
greičiau, bet kiekvienu atveju ne vėliau 
kaip per du mėnesius nuo Reglamente (EB) 
Nr. 479/2009 nustatytų ataskaitų pateikimo 
datų.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir Taryba nuolat stebi, kaip 
įgyvendinamos priemonės, kurių:

1. Komisija ir Taryba nuolat stebi, kaip 
įgyvendinamos numatytos priemonės, ir 
apie jų rezultatus praneša Europos 
Parlamentui:

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
Sutarties 311 straipsnyje, ir yra
paskirstomos dalyvaujančioms valstybėms 
narėms, kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas pagal Sutarties 126 straipsnio 6 
dalį ir kurioms netaikoma Reglamente 
(ES) Nr. […/…] apibrėžta perviršinio 
disbalanso procedūra, proporcingai jų 
daliai skaičiuojant visas tinkamų 
valstybių narių bendrąsias nacionalines 
pajamas.

Šio reglamento 12 straipsnyje nurodytos 
baudos sudaro kitas įplaukas, nurodytas
SESV 311 straipsnyje, ir yra naudojamos 
siekiant Sąjungos ilgalaikių investavimo 
ir užimtumo tikslų.

Or. en


