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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārēja informācija

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

Komisija ierosina palielināt dalībvalstu atbilstību SIP noteikumiem un uzlabot fiskālās 
politikas saskaņošanu. Atbilstīgi tā sauktajai preventīvajai Stabilitātes un izaugsmes pakta 
daļai, tiek grozīta Regula (EK) Nr. 1466/97, kuras mērķis ir „pastiprināti uzraudzīt budžeta 
stāvokli, kā arī uzraudzīt un koordinēt ekonomikas politiku”, lai panāktu, ka uzplaukuma
periodos dalībvalstis īstenotu apdomīgu fiskālo politiku vajadzīgo rezervju nodrošināšanai 
krīzes periodiem. Turklāt saskaņā ar tā saukto SIP korektīvo daļu grozījumos, kas attiecas uz 
Regulu Nr. 1467/97 par „pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu” tiek 
ierosināts rūpīgāk sekot līdzi parāda attīstībai un uz tādiem pašiem pamatiem kā tas ir budžeta 
deficīta gadījumos.

Tiek ierosināta arī direktīva, ar kuru noteiktu prasības dalībvalstu budžeta sistēmām fiskālās 
atbildības veicināšanai, nosakot prasību minimumu valstu fiskālajām sistēmām un nodrošinot 
tā atbilstību Līguma prasībām. Lai atbalstītu SIP preventīvās un korektīvās daļas izmaiņas, 
Komisija ierosināja arī īstenošanas mehānismu stiprināšanu euro zonas dalībvalstīm.

Apsvērumi

Šis atzinuma projekts attiecas uz Komisijas priekšlikumu, ar kuru groza Regulu Nr. 1467/97 
par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu, 
un kurā referents piedāvā šādas galvenās izmaiņas:

– Budžeta uzraudzībai vienmēr ir jāatbilst ES vispārējiem mērķiem, īpaši LESD 9. panta 
prasībām, kas saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa un atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, kā arī ar sociālās atstumtības apkarošanu.

– Uzraugot atbilstību budžeta disciplīnas noteikumiem un pieņemot attiecīgos lēmumus, ir 
jāpievērš īpaša uzmanība ne tikai nopietnai ekonomiskai, bet arī sociālai lejupslīdei, kas var 
ietekmēt valdību finansiālo stāvokli. 

– To dalībvalstu iespējas novirzīties no attiecīgajiem vidēja termiņa budžeta mērķiem, kuras 
īsteno strukturālās reformas, nedrīkst saistīt ar pensiju reformām, kuru mērķis ir noteiktu 
modeļu veicināšana. Tā vietā ir jāatļauj izmantot šīs iespējas tām dalībvalstīm, kuras īsteno 
strukturālās reformas, kas palīdz saglabāt vai radīt darba vietas un samazināt nabadzību.

– Naudas sodus, kas iekasēti no dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas attiecīgos ieteikumus, ir 
jāizmanto, lai atbalstītu Eiropas Savienības ilgtermiņa ieguldījumu un nodarbinātības mērķus, 
un tos nedrīkst vienkārši izdalīt tām dalībvalstīm, uz kurām neattiecas pārmērīga deficīta 
procedūra, kā to ierosina Komisija. 
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– Ekonomikas pārvaldības stiprināšanai ir jānotiek vienlaikus ar Eiropas pārvaldības 
demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Šajā ziņā Eiropas Parlamenta nozīmi ir jāpastiprina 
visā uzraudzības procesā. Turklāt ticamai un pārredzamai uzraudzības sistēmai nepieciešamie 
priekšnoteikumi ir regulāras apspriedes ar sociālajiem partneriem un ciešāka valstu 
parlamentu iesaistīšanās.

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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Dalībvalstu ekonomikas politiku
koordinēšanai Savienībā saskaņā ar 
Līgumu jāatbilst stabilu cenu, stabilas 
valsts finanšu un monetārās sistēmas un 
stabilas maksājumu bilances 
pamatprincipiem.

(1) Dalībvalstu ekonomikas politikas 
koordinēšanai Savienībā saskaņā ar 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) jāatbilst augsta nodarbinātības 
līmeņa un sociālās kohēzijas, stabilu cenu, 
stabilas valsts finanšu un monetārās 
sistēmas un stabilas maksājumu bilances 
pamatprincipiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Stabilitātes un izaugsmes pakta 
pamatmērķis ir sakārtotas valsts finanses 
kā līdzeklis, lai nostiprinātu nosacījumus 
stabilām cenām un stiprai, ilgtspējīgai 
izaugsmei, kas veicina finanšu stabilitāti un 
darba vietu izveidi.

(3) Stabilitātes un izaugsmes pakta 
pamatmērķis ir sakārtotas valsts finanses 
kā līdzeklis, lai nostiprinātu nosacījumus 
stabilām cenām un stiprai, ilgtspējīgai 
izaugsmei, kas veicina finanšu stabilitāti un 
darba vietu izveidi, un tādēļ tam ir 
jāsekmē ilgtermiņa ieguldījumi gudras, 
ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes 
panākšanai. 

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Pastiprinātajai budžeta uzraudzības 
sistēmai tomēr ir jāpalīdz sasniegt Eiropas 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķus un ekonomiskās vai sociālās 
lejupslīdes laikā tā ir jāpapildina ar 
ekonomikas stimulēšanu, ar aizsardzību 
un darba vietu izveidi un sociālo kohēziju, 
vienlaikus ievērojot konkrētas dalībvalsts 
īpašās prioritātes un vajadzības.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Ekonomikas pārvaldības 
stiprināšanai ir jānotiek vienlaikus ar 
Eiropas pārvaldības demokrātiskās 
leģitimitātes stiprināšanu, kura jāsasniedz 
ar ciešāku un ātrāku Eiropas Parlamenta 
un valstu parlamentu iesaistīšanos 
ekonomikas politikas saskaņošanas 
procedūrās, pilnībā izmantojot LESD 
instrumentus, jo īpaši vispārējās 
pamatnostādnes dalībvalstu ekonomikas 
politikai un pamatnostādnes dalībvalstu 
nodarbinātības politikai.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Novērtējot pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas termiņa pagarināšanu, īpaši 
jāņem vērā vispārējas nopietnas 
ekonomikas lejupslīdes.

(12) Novērtējot pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas termiņa pagarināšanu, īpaši 
jāņem vērā nopietnas ekonomiskās vai 
sociālās lejupslīdes gadījumi. 

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību uzskata 
par ārkārtēju saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta a) apakšpunkta otro rindkopu, ja 
to izraisa kādi ārkārtēji apstākļi ārpus 
attiecīgās dalībvalsts kontroles un ja tie 
ievērojami ietekmē valsts finansiālo 
stāvokli, vai ja to iemesls ir ekonomikas
nopietna lejupslīde.”

1. Valsts budžeta deficīta pārsniegumu pār 
atsauces jeb salīdzināmo vērtību uzskata 
par ārkārtēju saskaņā ar LESD 126. panta 
2. punkta a) apakšpunkta otro rindkopu, ja 
to izraisa kādi ārkārtēji apstākļi ārpus 
attiecīgās dalībvalsts kontroles un ja tie 
ievērojami ietekmē valsts finansiālo 
stāvokli, vai ja to iemesls ir nopietna 
ekonomiskā vai sociālā lejupslīde.”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sagatavojot Līguma 126. panta 3. punktā 
minēto ziņojumu, Komisija ņem vērā visus 
attiecīgos faktorus, kā norādīts šajā pantā. 
Paziņojumā atbilstoši jāatspoguļo vidēja 
termiņa ekonomikas stāvokļa attīstība (jo 
īpaši potenciālā izaugsme, dominējošie 
cikliskie nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana kopējas Savienības izaugsmes 
stratēģijas kontekstā un vispārējā valsts 
finanšu kvalitāte, jo īpaši saderība ar 
Padomes Direktīvu […] par dalībvalstu 
budžeta sistēmu prasībām). Paziņojumā 
atbilstoši analizē arī parāda attīstība vidējā 
termiņā (tajā jo īpaši atspoguļo riska 
faktorus, tai skaitā parāda maksājumu 
struktūru un parāda denominācijas valūtu, 
krājumu plūsmas darbības, uzkrātās 
rezerves un citus valsts aktīvus; garantijas, 
īpaši saistībā ar finanšu sektoru; tiešās un 
netiešās saistības, kas attiecas uz 

3. Sagatavojot LESD 126. panta 3. punktā 
minēto ziņojumu, Komisija ņem vērā visus 
attiecīgos faktorus, kā norādīts šajā pantā. 
Paziņojumā atbilstoši jāatspoguļo vidēja 
termiņa ekonomikas stāvokļa attīstība (jo 
īpaši potenciālā izaugsme, dominējošie 
cikliskie nosacījumi, inflācija, pārmērīgas 
makroekonomiskās svārstības) un vidēja 
termiņa budžeta stāvokļa attīstība (jo īpaši 
fiskālās konsolidācijas centieni “labajos 
laikos”, valsts investīcijas, politiku 
ieviešana Eiropas Savienības izaugsmes 
un nodarbinātības stratēģijas kontekstā un 
vispārējā valsts finanšu kvalitāte, jo īpaši 
saderība ar Padomes Direktīvu […] par 
dalībvalstu budžeta sistēmu prasībām). 
Paziņojumā atbilstoši analizē arī parāda 
attīstība vidējā termiņā (tajā jo īpaši 
atspoguļo riska faktorus, tai skaitā parāda 
maksājumu struktūru un parāda 
denominācijas valūtu, krājumu plūsmas 
darbības, uzkrātās rezerves un citus valsts 
aktīvus; garantijas, īpaši saistībā ar finanšu 
sektoru; tiešās un netiešās saistības, kas 
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sabiedrības novecošanos, un privātā parāda 
lielumu, ciktāl tas valstij varētu radīt 
netiešas saistības). Turklāt Komisija 
pienācīgi ņem vērā jebkurus citus faktorus, 
kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata par 
būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu,
tai skaitā finanšu stabilitātes, sasniegšanu.” 

attiecas uz sabiedrības novecošanos, un 
privātā parāda lielumu, ciktāl tas valstij 
varētu radīt netiešas saistības). Turklāt 
Komisija pienācīgi ņem vērā jebkurus citus 
faktorus, kurus attiecīgā dalībvalsts uzskata 
par būtiskiem, lai pilnīgi un kvalitatīvi 
novērtētu, kādā mērā pārsniegta atsauces 
jeb salīdzināmā vērtība, ko dalībvalsts 
paziņojusi Komisijai un Padomei. Šajā 
kontekstā īpašu uzmanību pievērš finanšu 
iemaksām, lai veicinātu starptautisko 
solidaritāti un Savienības politikas mērķu, 
tai skaitā finanšu stabilitātes, sasniegšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1467/97
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu 
tekstu:
„5. Visos budžeta novērtējumos, kas 
veikti saistībā ar pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūru, Komisija 
un Padome pienācīgi ņem vērā 
strukturālo reformu īstenošanu, kas 
veicina Eiropas Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
2. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar Līguma 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo 
pensiju reformas īstenošanu, ar ko ievieš 
vairāku pīlāru sistēmu, kurā ietverts 
obligāts, pilnībā finansēts pensiju līmenis, 
Komisija un Padome, novērtējot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras 
deficīta un parāda rādītāju attīstību, ņem 
vērā arī reformas izmaksas valsts 
pārvaldītajam līmenim. Ja parāda attiecība 
pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo vērtību, 
reformas izmaksas ņem vērā tikai tad, ja 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā 
piecus gadus, sākot ar šādas reformas
stāšanos spēkā, pievērš uzmanību tās neto 
izmaksām, kas atspoguļojas deficīta un 
parāda attīstībā, pamatojoties uz lineāri 
regresīvu skalu. Turklāt neatkarīgi no tā, 
kad reforma stājas spēkā, tās neto 
izmaksas, kas atspoguļojas parāda attīstībā, 
ņem vērā piecu gadu pārejas perioda laikā, 
sākot ar [šīs regulas spēkā stāšanās datums 
— jāieraksta) un pamatojoties uz to pašu 
lineāri regresīvo skalu. Šādi aprēķinātas 
neto izmaksas ņem vērā arī Padomes 
lēmumā atbilstīgi Līguma 126. panta 
12. punktu par dažu vai visu tās lēmumu 
atcelšanu saskaņā ar Līguma 126. panta 6.–
9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts 
ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un 
ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai, un ja parāda 
kritērija prasību neizpildīšanas gadījumā 
parāds ir sācis samazināties. Turklāt tādu 
pašu uzmanība pievērš tam, lai samazinātu 
šīs tīrās izmaksas, kas rodas, daļēji vai 
pilnībā atceļot iepriekš minēto pensiju
reformu.”

7. Ja pastāv pārmērīgs dalībvalstu budžeta 
deficīts vai parāda kritērija nosacījumu 
pārkāpumi saskaņā ar LESD 126. panta 
2. punkta b) apakšpunktu atspoguļo 
strukturālo reformu īstenošanu, kas 
veicina Eiropas Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanu, 
Komisija un Padome, novērtējot pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūras 
deficīta un parāda rādītāju attīstību, ņem 
vērā arī šo reformu ieguldījumu darba 
vietu saglabāšanā un nabadzības 
samazināšanā. Ja parāda attiecība 
pārsniedz atsauces jeb salīdzināmo vērtību, 
reformu izmaksas ņem vērā tikai tad, ja 
budžeta deficīts saglabājas tuvu atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai. Šādā nolūkā 
piecus gadus, sākot ar šādu reformu
stāšanos spēkā, pievērš uzmanību to neto 
izmaksām, kas atspoguļojas deficīta un 
parāda attīstībā, pamatojoties uz lineāri 
regresīvu skalu. Turklāt neatkarīgi no tā, 
kad reformas stājas spēkā, to neto 
izmaksas, kas atspoguļojas parāda attīstībā, 
ņem vērā piecu gadu pārejas perioda laikā, 
sākot ar [šīs regulas spēkā stāšanās datums 
— jāieraksta) un pamatojoties uz to pašu 
lineāri regresīvo skalu. Šādi aprēķinātas 
neto izmaksas ņem vērā arī Padomes 
lēmumā atbilstīgi LESD 126. panta 
12. punktu par dažu vai visu tās lēmumu 
atcelšanu saskaņā ar LESD 126. panta 6.–
9. punktu un 11. punktu, ja budžeta deficīts 
ir ievērojami un pastāvīgi pazeminājies un 
ir sasniedzis līmeni, kas tuvojas atsauces 
jeb salīdzināmajai vērtībai, un ja parāda 
kritērija prasību neizpildīšanas gadījumā 
parāds ir sācis samazināties. Turklāt tādu 
pašu uzmanība pievērš tam, lai samazinātu 
šīs tīrās izmaksas, kas rodas, daļēji vai 
pilnībā atceļot iepriekš minēto strukturālo 
reformu.”

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Padomes ieteikums, ko tā sniedz saskaņā 
ar Līguma 126. panta 7. punktu, paredz 
termiņu, kas nav ilgāks par sešiem 
mēnešiem un kurā attiecīgajai dalībvalstij 
efektīvi jārīkojas. Padomes ieteikums arī 
nosaka termiņu pārmērīgā budžeta deficīta 
novēršanai, kam jābūt pilnībā novērstam 
nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas, ja 
vien nepastāv īpaši apstākļi. Padome 
ieteikumā pieprasa, lai dalībvalsts sasniedz 
gada budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz 
prognozi, kura izmantota ieteikuma 
sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci 
gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, 
neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus 
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
ieteikumā norādītajā termiņā.”

4. Padomes ieteikums, ko tā iesniedz 
saskaņā ar LESD 126. panta 7. punktu un 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
paredz ne ilgāk kā sešu mēnešu termiņu, 
kurā attiecīgajai dalībvalstij efektīvi 
jārīkojas. Padomes ieteikums arī nosaka 
termiņu pārmērīgā budžeta deficīta 
novēršanai, kam jābūt pilnībā novērstam 
nākamajā gadā pēc tā konstatēšanas, ja 
vien nepastāv īpaši apstākļi. Pilnībā ņemot 
vērā LESD 9. panta prasības, jo īpaši 
saistībā ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
Eiropas Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķus, Padome ieteikumā 
pieprasa, lai dalībvalsts sasniedz gada 
budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz 
prognozi, kura izmantota ieteikuma 
sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci 
gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, 
neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus 
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
ieteikumā norādītajā termiņā.”

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 3. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja ir uzsākta efektīva darbība, lai 
izpildītu ieteikumu, kas sniegts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 7. punktu, un ja 
ekonomikā pēc ieteikuma pieņemšanas 
negaidīti norisinās notikumi, kuriem ir ļoti 
negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
ieteikumu, var lemt par pārskatīta 
ieteikuma pieņemšanu saskaņā ar Līguma
126. panta 7. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā drīkst pagarināt budžeta deficīta 
korekcijas termiņu par standartermiņu 
viens gads. Padome izvērtē negaidītu un 
ekonomikai negatīvu notikumu esamību, 
kuriem ir ļoti negatīva ietekme uz valsts 
finansēm, salīdzinājumā ar ekonomikas 
prognozēm savā ieteikumā. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma var izlemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu atbilstīgi Līguma 
126. panta 7. punktam arī tad, ja notiek 
vispārēja nopietna ekonomikas lejupslīde.”

5. Ja ir uzsākta efektīva darbība atbilstīgi 
ieteikumam, kas sniegts saskaņā ar LESD
126. panta 7. punktu, un ja ekonomikā vai 
sociālajā jomā pēc ieteikuma pieņemšanas 
negaidīti norisinās notikumi, kuriem ir ļoti 
negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
ieteikumu un pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, var lemt par pārskatīta 
ieteikuma pieņemšanu saskaņā ar LESD 
126. panta 7. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā drīkst pagarināt budžeta deficīta 
korekcijas termiņu par standartermiņu 
viens gads. Padome izvērtē tādu negaidītu 
un ekonomikai vai sociālajai jomai 
nelabvēlīgu notikumu esamību, kuriem ir 
ļoti negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
salīdzinājumā ar ekonomikas prognozēm 
savā ieteikumā. Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu var izlemt pieņemt pārskatītu 
ieteikumu atbilstīgi Līguma 126. panta 
7. punktam arī tad, ja notiek nopietna 
ekonomiskā vai sociālā lejupslīde.”

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
5. pants – 1. punkts



PE454.658v01-00 12/16 PA\852020LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Jebkuru Padomes lēmumu pieprasīt 
attiecīgajai iesaistītajai dalībvalstij, lai tā 
veic pasākumus budžeta deficīta 
samazināšanai saskaņā ar Līguma
126. panta 9. punktu, Padomei pieņem divu 
mēnešu laikā pēc Padomes lēmuma, ar ko 
konstatē, ka izpaliek efektīva rīcība 
saskaņā ar 126. panta 8. punktu. Padome 
paziņojumā pieprasa, lai dalībvalsts 
sasniedz gada budžeta mērķus, kas, 
pamatojoties uz prognozi, kura izmantota 
paziņojuma sagatavošanai, tās cikliski 
koriģēto bilanci gadā uzlabo par vismaz 
0,5 % no IKP, neskaitot vienreizējos un 
citus īslaicīgus pasākumus, lai tādējādi 
nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta 
korekciju paziņojumā norādītajā termiņā. 
Padome norāda arī pasākumus, lai 
veicinātu šo mērķu sasniegšanu.”

1. Jebkurš Padomes lēmums brīdināt 
attiecīgo iesaistīto dalībvalsti īstenot 
pasākumus budžeta deficīta samazināšanai 
saskaņā ar LESD 126. panta 9. punktu, 
Padomei jāpieņem pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu divu mēnešu laikā 
pēc Padomes lēmuma, kurā tā konstatē, ka 
izpaliek efektīva rīcība saskaņā ar 126. 
panta 8. punktu. Padome paziņojumā 
pieprasa, lai dalībvalsts sasniedz gada 
budžeta mērķus, kas, pamatojoties uz 
prognozi, kura izmantota paziņojuma 
sagatavošanai, tās cikliski koriģēto bilanci 
gadā uzlabo par vismaz 0,5 % no IKP, 
neskaitot vienreizējos un citus īslaicīgus 
pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu 
pārmērīga budžeta deficīta korekciju 
paziņojumā norādītajā termiņā. Padome 
norāda arī pasākumus, lai veicinātu šo 
mērķu sasniegšanu.”

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir uzsākta efektīva darbība, lai 
izpildītu paziņojumu, kas sniegts saskaņā 
ar Līguma 126. panta 9. punktu, un ja 
ekonomikā pēc paziņojuma pieņemšanas 
negaidīti norisinās notikumi, kuriem ir ļoti 
negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
ieteikumu, var lemt par pārskatīta 
paziņojuma pieņemšanu saskaņā ar Līguma
126. panta 9. punktu. Ar pārskatīto 
ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 

2. Ja ir uzsākta efektīva darbība atbilstīgi 
ieteikumam, kas sniegts saskaņā ar LESD
126. panta 9. punktu, un ja ekonomikā vai 
sociālajā jomā pēc ieteikuma pieņemšanas 
negaidīti norisinās notikumi, kuriem ir ļoti 
negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
Padome, pamatojoties uz Komisijas 
ieteikumu un pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu, var lemt par pārskatīta 
ieteikuma pieņemšanu saskaņā ar LESD 
126. panta 9. punktu. Ar pārskatīto 
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regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā drīkst pagarināt budžeta deficīta 
korekcijas termiņu par standartermiņu 
viens gads. Padome izvērtē negaidītu un 
ekonomikai negatīvu notikumu esamību, 
kuriem ir ļoti negatīva ietekme uz valsts 
finansēm, salīdzinājumā ar ekonomikas 
prognozēm savā ieteikumā. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma var izlemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu atbilstīgi Līguma 
126. panta 9. punktam arī tad, ja notiek 
vispārēja nopietna ekonomikas lejupslīde.”

ieteikumu, ņemot vērā attiecīgos šīs 
regulas 2. panta 3. punktā minētos faktorus, 
cita starpā drīkst pagarināt budžeta deficīta 
korekcijas termiņu par standartermiņu 
viens gads. Padome izvērtē tādu negaidītu 
un ekonomikai vai sociālajai jomai 
nelabvēlīgu notikumu esamību, kuriem ir 
ļoti negatīva ietekme uz valsts finansēm, 
pamatojoties uz ieteikumā norādītajām 
ekonomikas prognozēm.” Padome pēc 
Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās 
ar Eiropas Parlamentu var izlemt pieņemt 
pārskatītu ieteikumu atbilstīgi Līguma 
126. panta 9. punktam arī tad, ja notiek 
nopietna ekonomiskā vai sociālā 
lejupslīde.”

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumos, kad izpildās nosacījumi 
Līguma 126. panta 11. punkta 
piemērošanai, Padome piemēro sankcijas 
saskaņā ar 126. panta 11. punktu. Jebkuru 
šādu lēmumu pieņem ne vēlāk kā četrus 
mēnešus pēc Padomes lēmuma, ar kuru tā 
aicina attiecīgo iesaistīto dalībvalsti veikt 
pasākumus saskaņā ar 126. panta 
9. punktu.”

2. Gadījumos, kad izpildīti nosacījumi 
LESD 126. panta 11. punkta piemērošanai, 
Padome pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu piemēro sankcijas saskaņā ar 
LESD 126. panta 11. punktu, pilnībā 
ņemot vērā LESD 9. panta prasības, jo 
īpaši saistībā ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
Eiropas Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķus. Jebkuru šādu 
lēmumu pieņem ne vēlāk kā četrus 
mēnešus pēc Padomes lēmuma, ar kuru tā 
aicina attiecīgo iesaistīto dalībvalsti veikt 
pasākumus saskaņā ar LESD 126. panta 
9. punktu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Regulas 7. pantā atsauci “Regulas (EK) 
Nr. 3605/93 4. panta 2. un 3. punktu” 
aizstāj ar atsauci “Regulas (EK) 
Nr. 479/2009 3. panta 2. un 3. punktu”.

7. Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu pantu.

„7. Ja iesaistītā dalībvalsts nespēj 
rīkoties atbilstoši secīgajiem Padomes 
lēmumiem saskaņā ar LESD 126. panta 
7. un 9. punktu, Padome savu lēmumu 
piemērot sankcijas saskaņā ar LESD 
126. panta 11. punktu pieņem, pilnībā 
ņemot vērā LESD 9. panta prasības, jo 
īpaši saistībā ar augsta nodarbinātības 
līmeņa veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
Eiropas Savienības izaugsmes un 
nodarbinātības mērķus, sešpadsmit 
mēnešu laikā pēc ziņošanas termiņu 
beigām, kas noteikti Regulas (EK) 
Nr. 479/2009. 3. panta 2. un 3. punktā. Ja 
piemēro šīs regulas 3. panta 5. punktu 
vai 5. panta 2. punktu, attiecīgi groza 
sešpadsmit mēnešu termiņu. Paātrinātu 
procedūru izmanto tīši ieplānota deficīta 
gadījumā, ko Padome uzskata par 
pārmērīgu.”

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
8. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkuru lēmumu pastiprināt sankcijas 
saskaņā ar Līguma 126. panta 11. punktu 
Padome pieņem ne vēlāk kā divus mēnešus 
pēc ziņojumu iesniegšanas datumiem, kas 
noteikti Regulā (EK) Nr. 479/2009. 
Jebkuru lēmumu atcelt kādu no saviem 
lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar 
Līguma 126. panta 12. punktu, pieņem pēc
iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā divus mēnešus no ziņojumu 
iesniegšanas datumiem, kas noteikti Regulā 
(EK) Nr. 479/2009.”

Jebkuru lēmumu pastiprināt sankcijas 
saskaņā ar LESD 126. panta 11. punktu 
Padome pieņem pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu ne vēlāk kā divus 
mēnešus pēc ziņojumu iesniegšanas 
datumiem, kas noteikti Regulā (EK) 
Nr. 479/2009. Jebkuru lēmumu atcelt kādu 
no saviem lēmumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar LESD 126. panta 12. punktu, 
pieņem pēc iespējas ātrāk un jebkurā 
gadījumā ne vēlāk kā divus mēnešus no 
ziņojumu iesniegšanas datumiem, kas 
noteikti Regulā (EK) Nr. 479/2009.”

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 10. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija un Padome regulāri uzrauga 
rīcības īstenošanu, ko veic:”

1. Komisija un Padome regulāri ziņo 
Eiropas Parlamentam par rīcības 
rezultātiem un uzrauga tās īstenošanu, ko 
veic:”

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1467/97
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti Līguma

Šīs regulas 12. pantā minētie naudassodi ir 
citi ienākumi, kas minēti LESD 311. pantā, 
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311. pantā, un tos saņem iesaistītās 
dalībvalstis, kam nav pārmērīga budžeta 
deficīta, kā tas noteikts saskaņā ar 
Līguma 126. panta 6. punktu, un pret 
kurām nav ierosināta pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūra Regulas 
(ES) Nr. [.../...] izpratnē, samērīgi savai 
daļai no kopējā nacionālā kopienākuma 
(NKI) uz to tiesīgajām dalībvalstīm."

un tos izmanto, lai sasniegtu Eiropas 
Savienības ilgtermiņa ieguldījumu un 
nodarbinātības mērķus.”

Or. en


