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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės

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 (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo iš dalies pakeistas siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės įgyvendintų apdairią fiskalinę politiką pakilimo laikotarpiais ir sukauptų atsargų, kurių 
reikia padėčiai palengvinti nuosmukio laikotarpiais. Be to, SAP korekcinėje dalyje siūloma 
pakeisti Reglamento (EC) Nr. 1467/97 nuostatas, susijusias su perviršinio deficito procedūros 
įgyvendinimu, siekiant užtikrinti, kad būtų atidžiau stebima skolos raida ir kad jai būtų 
skiriama tiek pat dėmesio kaip ir deficito raidai.

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 dėl reglamento dėl veiksmingo 
biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje. Jūsų pranešėjas gali pritarti daugeliui 
Komisijos pasiūlymo elementų, tačiau nori pateikti šiuos pagrindinius pakeitimus:

- Biudžeto priežiūros vykdymo euro zonoje užtikrinimas visada turėtų būti vienas iš 
svarbiausių ES tikslų, ypač turint mintyje SESV 9 straipsnio reikalavimus, susijusius su 
aukšto lygio užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su 
socialine atskirtimi. Ne mažiau svarbu, kad būtų parengta griežtesnės priežiūros sistema 
įgyvendinant politikos koordinavimo Europos semestrą.

- Be to, siekiant sustiprinti biudžeto stebėseną, vykdymo užtikrinimo sistema turėtų apimti ne 
tik nuobaudas (sankcijas), bet ir paskatas.

- 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.

- Reikėtų stiprinti Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį visame priežiūros 
procese.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo taip pat numatyta, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politiką ir veiksmus, Sąjunga turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
aukšto lygio užimtumo skatinimu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu 
ir kova su socialine atskirtimi.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) 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 įtraukųjį 
augimą, taip pat užtikrintų aukšto lygio 
užimtumą, produktyvumą ir socialinę 
sanglaudą. Be to, Europos Vadovų 
Taryba, siekdama užtikrinti, kad 
valstybėms narėms koordinavimas 
Europos lygmeniu būtų naudingas 
ankstyvuoju etapu ir kad pagerėtų 
priežiūra bei tuo pat metu būtų vykdomas 
biudžeto priemonių ir struktūrinių 
reformų, kuriomis skatinamas augimas ir 
užimtumas, vertinimas, nusprendė 
2011 m. sausio 1 d. pradėti politikos 
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koordinavimo Europos semestrą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kad būtų galima veiksmingiau 
užtikrinti biudžeto priežiūros vykdymą 
euro zonoje, būtina nustatyti papildomas 
sankcijas. Taikant tas sankcijas turėtų 
padidėti Sąjungos fiskalinės priežiūros 
sistemos patikimumas. 

(3) Kad būtų galima veiksmingiau 
užtikrinti biudžeto priežiūros vykdymą 
euro zonoje, būtina nustatyti papildomas 
paskatas ir sankcijas. Taikant tas paskatas 
ir sankcijas turėtų padidėti Sąjungos 
fiskalinės priežiūros sistemos patikimumas.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Vis dėlto griežtesnė biudžeto 
priežiūros sistema turėtų padėti siekti 
Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo 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
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Ekonominis valdymas turėtų būti 
stiprinamas kartu stiprinant Sąjungos 
ekonomikos valdymo demokratinį 
teisėtumą, kurio turėtų būti siekiama 
aktyviau ir laiku įtraukiant Europos 
Parlamentą ir nacionalinius parlamentus 
į ekonomikos politikos koordinavimo 
procedūras, visapusiškai panaudojant 
SESV numatytas priemones, ypač bendras 
valstybių narių ir Sąjungos ekonomikos 
politikos gaires ir valstybių narių 
užimtumo politikos gaires.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, taikomos sankcijos turėtų 
suteikti paskatų įgyvendinti atsargią
fiskalinę politiką. Tokia politika turėtų būti 
užtikrinama, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklis paprastai neviršytų 
nuosaikaus vidutinės trukmės bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimo rodiklio, 
nebent toks perviršis atitiktų didesnes 
valdžios sektoriaus pajamas arba 
diskrecinis pajamų mažinimas būtų 
kompensuojamas mažinant išlaidas.

(5) Pagal Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinę dalį valstybėms narėms, kurių 
valiuta yra euro, taikomos paskatos ir 
sankcijos turėtų užtikrinti apdairią
fiskalinę politiką. Tokia politika turėtų būti 
užtikrinama, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklis paprastai neviršytų 
nuosaikaus vidutinės trukmės bendrojo 
vidaus produkto (BVP) augimo rodiklio, 
nebent toks perviršis atitiktų didesnes 
valdžios sektoriaus pajamas arba 
diskrecinis pajamų mažinimas būtų 
kompensuojamas mažinant išlaidas.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reikėtų numatyti galimybę Tarybai 
sumažinti arba panaikinti valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, paskirtas 
sankcijas, remiantis Komisijos pasiūlymu, 
pateiktu gavus pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą. Taikant 
Stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį, 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
siūlyti sumažinti sankcijos dydį arba ją 
panaikinti, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines aplinkybes. 

(11) Reikėtų numatyti galimybę Tarybai 
sumažinti arba panaikinti valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, paskirtas 
sankcijas, remiantis Komisijos pasiūlymu, 
pateiktu gavus pagrįstą atitinkamos 
valstybės narės prašymą. Taikant 
Stabilumo ir augimo pakto korekcinę dalį, 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
siūlyti sumažinti sankcijos dydį arba ją 
panaikinti, atsižvelgdama į išimtines
ekonomines arba socialines aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Panaikinus perviršinį deficitą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos ir 
surinktos baudos turėtų būti paskirstytos 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra 
euro, kuriose nėra susidaręs perviršinis 
deficitas ir kurioms netaikoma perviršinio 
disbalanso procedūra.

(12) Panaikinus perviršinį deficitą, 
nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, 
o už tokius indėlius gautos palūkanos ir 
surinktos baudos turėtų būti naudojamos 
Sąjungos ilgalaikių investicijų ir darbo 
vietų kūrimo tikslams remti.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Įgaliojimas priimti atskirus 
sprendimus, kuriais taikomi šiame 
reglamente nurodyti sankcijų 
mechanizmai, turėtų būti suteiktas Tarybai. 
Taryboje koordinuojant valstybių narių 
ekonominę politiką, kaip nurodyta 
Sutarties 121 straipsnio 1 dalyje, šie atskiri 
sprendimai yra būtini tolesni veiksmai, 
pagal Sutarties 121 ir 126 straipsnius ir 
reglamentus (EB) Nr. 1466/97 ir (EB) 
Nr. 1467/97 Tarybai priėmus priemones. 

(13) Įgaliojimas priimti atskirus 
sprendimus, kuriais taikomi šiame 
reglamente nurodyti sankcijų 
mechanizmai, turėtų būti suteiktas Tarybai. 
Taryboje koordinuojant valstybių narių 
ekonominę politiką, kaip nurodyta SESV
121 straipsnio 1 dalyje, šie atskiri 
sprendimai yra būtini tolesni veiksmai, 
pagal SESV 121, 126 ir 148 straipsnius ir 
reglamentus (EB) Nr. 1466/97 ir (EB) 
Nr. 1467/97 Tarybai priėmus priemones.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma sankcijų 
sistema, kuria siekiama geriau užtikrinti 
Stabilumo ir augimo pakto prevencinės ir 
korekcinės dalių vykdymą euro zonoje. 

1. Šiuo reglamentu nustatoma paskatų ir 
sankcijų sistema, kuria siekiama geriau 
užtikrinti Stabilumo ir augimo pakto 
prevencinės ir korekcinės dalių vykdymą 
euro zonoje.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 121 straipsnio 
4 dalį pateikia valstybei narei 

1. Jei Taryba pagal SESV 121 straipsnio 4 
dalį pateikia valstybei narei rekomendaciją 
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rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių tuo atveju, kai nukrypimai nuo 
atsargios fiskalinės politikos išlieka arba 
yra ypač dideli ir reikšmingi, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 
3 dalyje, remdamasi Komisijos pasiūlymu 
Taryba reikalauja įnešti palūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

imtis būtinų koregavimo priemonių tuo 
atveju, kai nukrypimai nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra ypač 
dideli ir reikšmingi, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 
3 dalyje, remdamasi Komisijos pasiūlymu 
ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, Taryba reikalauja įnešti 
palūkaninį indėlį. Laikoma, kad Taryba 
sprendimą priėmė, jei ji per dešimt dienų 
nuo Komisijos pasiūlymo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia 
jo atmesti. Taryba gali iš dalies pakeisti 
pasiūlymą pagal SESV 293 straipsnio 1 
dalį. 

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje 
yra susidaręs perviršinis deficitas, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba 
reikalauja įnešti nepalūkaninį indėlį. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį.

1. Jei Taryba pagal SESV 126 straipsnio 6 
dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje yra 
susidaręs perviršinis deficitas, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi 
su Europos Parlamentu, Taryba reikalauja 
įnešti nepalūkaninį indėlį. Laikoma, kad 
Taryba sprendimą priėmė, jei ji per dešimt 
dienų nuo Komisijos pasiūlymo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia 
jo atmesti. Taryba gali iš dalies pakeisti
pasiūlymą pagal SESV 293 straipsnio 1 
dalį. 

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines aplinkybes arba pagrįstą 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
Komisijai pateiktą per dešimt dienų nuo 
Tarybos sprendimo pagal Sutarties 126 
straipsnio 6 dalį priėmimo, gali siūlyti 
sumažinti nepalūkaninio indėlio sumą arba 
jį panaikinti.

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines ar socialines aplinkybes arba 
pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisijai pateiktą per dešimt 
dienų nuo Tarybos sprendimo pagal 
Sutarties 126 straipsnio 6 dalį priėmimo, 
gali siūlyti sumažinti nepalūkaninio indėlio 
sumą arba jį panaikinti.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Taryba pagal Sutarties 126 straipsnio 
8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu Taryba nusprendžia, kad 
valstybė narė turi sumokėti baudą. 
Laikoma, kad Taryba sprendimą priėmė, 
jei ji per dešimt dienų nuo Komisijos 
pasiūlymo priėmimo kvalifikuota balsų 
dauguma nenusprendžia jo atmesti. Taryba 
gali iš dalies pakeisti pasiūlymą pagal 
Sutarties 293 straipsnio 1 dalį. 

1. Jei Taryba pagal SESV 126 straipsnio 8 
dalį nusprendžia, kad valstybė narė per 
nustatytą laikotarpį nesiėmė veiksmingų 
priemonių atsižvelgdama į Tarybos 
rekomendaciją, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu, taip pat tinkamai 
atsižvelgdama į ESVS 9 straipsnio 
reikalavimus, ypač susijusius su aukšto 
lygio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova 
su socialine atskirtimi, taip pat Sąjungos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
tikslais, Taryba nusprendžia, kad valstybė 
narė turi sumokėti baudą. Laikoma, kad 
Taryba sprendimą priėmė, jei ji per dešimt 
dienų nuo Komisijos pasiūlymo priėmimo 
kvalifikuota balsų dauguma nenusprendžia 
jo atmesti. Taryba gali iš dalies pakeisti 
pasiūlymą pagal SESV 293 straipsnio 1 
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dalį. 

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines aplinkybes arba pagrįstą 
atitinkamos valstybės narės prašymą, 
Komisijai pateiktą per dešimt dienų nuo 
Tarybos sprendimo pagal Sutarties 126 
straipsnio 8 dalį priėmimo, gali siūlyti 
panaikinti baudą arba sumažinti jos sumą.

4. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies, 
Komisija, atsižvelgdama į išimtines 
ekonomines ar socialines aplinkybes arba 
pagrįstą atitinkamos valstybės narės 
prašymą, Komisijai pateiktą per dešimt 
dienų nuo Tarybos sprendimo pagal 
Sutarties 126 straipsnio 8 dalį priėmimo, 
gali siūlyti panaikinti baudą arba sumažinti 
jos sumą.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos sudaro kitas 
įplaukas, nurodytas Sutarties 311 
straipsnyje, ir yra paskirstomos valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euro, 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. 

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, 
įneštus pagal 4 straipsnį, ir pagal 5 
straipsnį surinktos baudos sudaro kitas 
įplaukas, nurodytas SESV 311 straipsnyje, 
ir naudojamos ES ilgalaikių investicijų ir 
darbo vietų kūrimo tikslams remti.
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