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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 —
četri no tiem attiecas uz fiskāliem jautājumiem, tostarp Stabilitātes un izaugsmes pakta (SIP) 
reformu, savukārt divu jauno regulu priekšlikumu mērķis ir ES un euro zonā konstatēt 
makroekonomikas nelīdzsvarotību un to novērst.

Komisija ierosina dalībvalstīm ievērot stingrāku atbilstību SIP un padziļināt fiskālās politikas 
koordinēšanu. Saskaņā ar SIP preventīvo daļu tiek grozīta Regula (EK) Nr. 1466/97 par 
budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas 
uzlabošanu, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis īsteno piesardzīgu fiskālo politiku labvēlīgos 
apstākļos, gatavojot nepieciešamo aizsardzību nelabvēlīgas situācijas gadījumiem. Turklāt 
saskaņā ar korektīvo daļu Regulu (EK) Nr. 1467/97 tiek ierosināt grozīt attiecībā uz 
pārmērīga budžeta deficīta procedūras piemērošanu, lai nodrošinātu rūpīgāku valsts parāda 
izmaiņu uzraudzību un to, un ka šīm izmaiņām tiek piešķirta tāda pati nozīme kā budžeta
deficīta izmaiņām.

Papildus tam tiek ierosināta direktīva, ar ko ievieš prasības dalībvalstu budžeta sistēmām, lai, 
nosakot obligāto prasību minimumu attiecībā uz valstu fiskālajām sistēmām, veicinātu fiskālo 
atbildību un nodrošinātu, ka valstis izpilda Līgumā noteiktās saistības. Lai atbalstītu izmaiņas 
SIP preventīvajā un korektīvajā daļā, Komisija ierosina arī uzlabot īstenošanas uzraudzības 
mehānismus euro zonas dalībvalstīs.

Apsvērumi

Šis atzinuma projekts attiecas uz Komisijas priekšlikumu regulai par efektīvu budžeta 
uzraudzības īstenošanu euro zonā. Atzinuma sagatavotājs var atbalstīt vairākus Komisijas 
ierosinātos punktus, tomēr vēlas ieviest šādus galvenos grozījumus:

– īstenojot budžeta uzraudzību, vienmēr būtu jāpatur prātā ES vispārējie mērķi un jo īpaši 
LESD 9. pantā noteiktās prasības, kas saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības veicināšanu, ar 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās atstumtības apkarošanu; 
tikpat svarīgi saistībā ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu ir izveidot 
ciešākas uzraudzības sistēmu;

– turklāt, lai veicinātu budžeta uzraudzību, īstenošanas sistēmā vajadzētu iekļaut ne tikai 
sodanaudu (sankcijas), bet arī stimulus; 

– sodanaudu, ko iekasē no dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas attiecīgos ieteikumus, 
vajadzētu izmantot ES ilgtermiņa ieguldījumu un nodarbinātības atbalstam, nevis sadalīt starp 
tām euro zonas dalībvalstīm, kurām nav pārmērīga budžeta deficīta, kā to ierosina Komisija;

– visā uzraudzības procesā vajadzētu stiprināt Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu 
lomu.
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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) arī paredzēts, ka, nosakot 
un īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar augsta līmeņa nodarbinātības 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Eiropadome 2010. gada 17. jūnijā 
pieņēma jaunu stratēģiju nodarbinātībai 
un izaugsmei, proti, stratēģiju „Eiropa 
2020”, lai ES varētu no krīzes izkļūt 
spēcīgāka un vērst savu ekonomiku uz 
gudru, noturīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
ko papildinātu augsta līmeņa 
nodarbinātība, darba ražīgums un sociāla 
kohēzija. Eiropadome arī nolēma 
2011. gada 1. janvārī sākt Eiropas 
politikas koordinācijas pusgadu, lai 
dalībvalstis varētu gūt priekšrocības no 
agrīnas koordinācijas Savienības līmenī 
un būtu iespējama stingrāka uzraudzība 
un vienlaicīgs novērtējums gan budžeta 
pasākumiem, gan strukturālām 
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reformām, ar kurām veicina izaugsmi un 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai euro zonā nodrošinātu efektīvāku 
budžeta uzraudzības īstenošanu, ir 
nepieciešamas papildu sankcijas. Šīm 
sankcijām jāveicina fiskālās uzraudzības 
sistēmas uzticamība ES. 

(3) Lai euro zonā nodrošinātu efektīvāku 
budžeta uzraudzības īstenošanu, ir 
nepieciešami papildu stimuli un sankcijas. 
Šiem stimuliem un sankcijām jāveicina 
fiskālās uzraudzības sistēmas uzticamība 
ES.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Uzlabotajai budžeta uzraudzības 
sistēmai tomēr vajadzētu atbalstīt 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķus un ekonomiskās vai sociālās 
lejupslīdes apstākļos vajadzētu tikt 
īstenotai, apvienojot to ar centieniem 
veicināt ekonomiku, jaunu darbavietu 
radīšanu un aizsardzību, kā arī sociālo 
kohēziju, vienlaikus ievērojot dalībvalstus 
specifiskās prioritātes un vajadzības.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Ekonomiskās pārvaldības 
uzlabošanai vajadzētu notikt vienlaikus ar 
ekonomiskās pārvaldības demokrātiskās 
leģitimitātes stiprināšanu Savienībā, ko 
vajadzētu panākt, visās ekonomikas 
koordinācijas procedūrās plašāk un 
savlaicīgāk iesaistot Eiropas Parlamentu 
un dalībvalstu parlamentus, pilnībā 
izmantojot LESD paredzētos mehānismus, 
jo īpaši dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes, kā arī dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajā daļā paredzētajām sankcijām, 
ko var piemērot dalībvalstīm, kuru naudas 
vienība ir euro, jāveicina piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošana. Šāda politikas 
veidošana nodrošinātu, ka valdības 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu IKP pieaugumu vidējā termiņā, 
izņemot gadījumus, kad pārsniegums tiek 
līdzsvarots ar valdības ieņēmumu 
pieaugumu vai piesardzīgs ieņēmumu 
samazinājums tiek kompensēts ar 
izdevumu samazinājumu.

(5) Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvajā daļā paredzētajiem stimuliem 
un sankcijām, ko var piemērot 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, 
jānodrošina piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošana. Šāda politikas veidošana 
nodrošinātu, ka valdības izdevumu 
pieaugums nepārsniedz piesardzīgu IKP 
pieaugumu vidējā termiņā, izņemot 
gadījumus, kad pārsniegums tiek 
līdzsvarots ar valdības ieņēmumu 
pieaugumu vai piesardzīgs ieņēmumu 
samazinājums tiek kompensēts ar 
izdevumu samazinājumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Jāparedz iespēja Padomei samazināt 
vai atcelt sankcijas, kas pēc Komisijas 
priekšlikuma piemērotas dalībvalstīm, kuru 
naudas vienība ir euro, ja ir saņemts 
attiecīgās dalībvalsts pamatots lūgums. 
Saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta 
korektīvo daļu Komisijai ir arī jābūt 
iespējai ierosināt sankciju samazināt vai 
atcelt, pamatojoties uz īpašiem 
ekonomiskajiem apstākļiem. 

(11) Jāparedz iespēja Padomei samazināt 
vai atcelt sankcijas, kas pēc Komisijas 
priekšlikuma piemērotas dalībvalstīm, kuru 
naudas vienība ir euro, ja ir saņemts 
attiecīgās dalībvalsts pamatots lūgums. 
Saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta 
korektīvo daļu Komisijai ir arī jābūt 
iespējai ierosināt sankciju samazināt vai 
atcelt, pamatojoties uz īpašiem 
ekonomiskajiem vai sociālajiem 
apstākļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Bezprocentu depozītu atmaksā, kad 
pārmērīgais deficīts ir novērsts, bet par šo 
depozītu uzkrātos procentus un iekasēto 
sodanaudu sadala starp dalībvalstīm, kuru 
naudas vienība ir euro, kurām nav 
pārmērīga budžeta deficīta un kurām 
nepiemēro pārmērīgas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūru.

(12) Bezprocentu depozītu atmaksā, kad 
pārmērīgais deficīts ir novērsts, bet par šo 
depozītu uzkrātos procentus un iekasēto 
sodanaudu izlieto, lai palīdzētu sasniegt 
Savienības ilgtermiņa ieguldījumu un 
nodarbinātības mērķus.

Or. en



PE454.659v01 8/12 PA\852022LV.doc

LV

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, 
lai ieviestu šajā regulā noteiktos sankciju 
mehānismus, jāpiešķir Padomei. Šādi 
lēmumi, kas ir daļa no dalībvalstu 
ekonomikas politikas koordinēšanas, ko 
saskaņā ar Līguma 121. panta 1. punktu 
veic Padome, ir pašsaprotams turpinājums 
pasākumiem, kurus Padome ir pieņēmusi 
saskaņā ar Līguma 121. un 126. pantu, 
Regulu (EK) Nr. 1466/97 un 
Regulu (EK) Nr. 1467/97. 

(13) Tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus, 
lai ieviestu šajā regulā noteiktos sankciju 
mehānismus, jāpiešķir Padomei. Šādi 
lēmumi, kas ir daļa no dalībvalstu 
ekonomikas politikas koordinēšanas, ko 
saskaņā ar LESD 121. panta 1. punktu veic 
Padome, ir pašsaprotams turpinājums 
pasākumiem, kurus Padome ir pieņēmusi 
saskaņā ar LESD 121., 126. un 148. pantu, 
Regulu (EK) Nr. 1466/97 un 
Regulu (EK) Nr. 1467/97.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula nosaka tādu sankciju sistēmu, 
kuras paredzētas, lai sekmētu Stabilitātes 
un izaugsmes pakta preventīvās un 
korektīvās daļas īstenošanu euro zonā. 

1. Šī regula nosaka tādu stimulu un 
sankciju sistēmu, kuras paredzētas, lai 
sekmētu Stabilitātes un izaugsmes pakta 
preventīvās un korektīvās daļas īstenošanu 
euro zonā.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu adresē ieteikumu dalībvalstij, 

1. Ja Padome saskaņā ar LESD 121. panta 
4. punktu adresē ieteikumu dalībvalstij, 
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kurā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
6. panta 3. punktā, aicina dalībvalsti veikt 
nepieciešamos korektīvos pasākumus, jo ir 
konstatētas ilgstošas vai īpaši nopietnas un 
nozīmīgas novirzes no piesardzīgas 
fiskālās politikas, Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma dalībvalstij nosaka 
pienākumu iemaksāt procentus nesošu 
depozītu. Uzskata, ka Padome šo lēmumu 
ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu to nenoraida 10 dienu 
laikā, kopš to pieņēmusi Komisija. Padome 
saskaņā ar Līguma 293. panta 1. punktu var 
grozīt priekšlikumu.

kurā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
6. panta 3. punktā, aicina dalībvalsti veikt 
nepieciešamos korektīvos pasākumus, jo ir
konstatētas ilgstošas vai īpaši nopietnas un 
nozīmīgas novirzes no piesardzīgas 
fiskālās politikas, Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma un pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu dalībvalstij nosaka 
pienākumu iemaksāt procentus nesošu 
depozītu. Uzskata, ka Padome šo lēmumu 
ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu 
balsu vairākumu to nenoraida 10 dienu 
laikā, kopš to pieņēmusi Komisija. Padome 
saskaņā ar LESD 293. panta 1. punktu var 
grozīt priekšlikumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 
6. punktu pieņem lēmumu, ka dalībvalstī ir 
pārmērīgs budžeta deficīts, Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma nosaka attiecīgajai 
dalībvalstij pienākumu iemaksāt 
bezprocentu depozītu. Uzskata, ka Padome 
šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu to nenoraida 
10 dienu laikā, kopš to pieņēmusi 
Komisija. Padome saskaņā ar Līguma 
293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu.

1. Ja Padome saskaņā ar LESD 126. panta 
6. punktu pieņem lēmumu, ka dalībvalstī ir 
pārmērīgs budžeta deficīts, Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu 
nosaka attiecīgajai dalībvalstij pienākumu 
iemaksāt bezprocentu depozītu. Uzskata, 
ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja 
vien Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu to nenoraida 10 dienu laikā, 
kopš to pieņēmusi Komisija. Padome 
saskaņā ar LESD 293. panta 1. punktu var 
grozīt priekšlikumu. 

Or. en
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem apstākļiem vai pamatotu 
lūgumu, ko tai iesniegusi attiecīgā 
dalībvalsts 10 dienu laikā pēc tam, kad 
Padome ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 6. punktu, var ierosināt 
bezprocentu depozītu samazināt vai atcelt.

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem vai sociālajiem 
apstākļiem vai pamatotu lūgumu, ko tai 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts 10 dienu 
laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 
lēmumu saskaņā ar LESD 126. panta 
6. punktu, var ierosināt bezprocentu 
depozītu samazināt vai atcelt.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
5. panta – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Padome saskaņā ar Līguma 126. panta 
8. punktu nolemj, ka dalībvalsts noteiktajā 
periodā nav veikusi efektīvus pasākumus 
saistībā ar Padomes ieteikumu, tā pēc 
Komisijas priekšlikuma pieņem lēmumu 
par to, ka dalībvalstij ir jāmaksā 
sodanauda. Uzskata, ka Padome šo 
lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar 
kvalificētu balsu vairākumu to nenoraida 
10 dienu laikā, kopš to pieņēmusi 
Komisija. Padome saskaņā ar Līguma
293. panta 1. punktu var grozīt 
priekšlikumu. 

1. Ja Padome saskaņā ar LESD 126. panta 
8. punktu nolemj, ka dalībvalsts noteiktajā 
periodā nav veikusi efektīvus pasākumus 
saistībā ar Padomes ieteikumu, tā pēc 
Komisijas priekšlikuma un pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, 
pienācīgi ņemot vērā LESD 9. pantu, jo 
īpaši attiecībā uz augsta līmeņa 
nodarbinātības veicināšanu, atbilstīgas 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu un 
sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķus, pieņem lēmumu par to, ka 
dalībvalstij ir jāmaksā sodanauda. Uzskata, 
ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja 
vien Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu to nenoraida 10 dienu laikā, 
kopš to pieņēmusi Komisija. Padome 
saskaņā ar LESD 293. panta 1. punktu var 
grozīt priekšlikumu. 
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Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem apstākļiem vai pamatotu 
lūgumu, ko tai iesniegusi attiecīgā 
dalībvalsts 10 dienu laikā pēc tam, kad 
Padome ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 
Līguma 126. panta 8. punktu, ierosina 
samazināt vai atcelt sodanaudu.

4. Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, 
Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem 
ekonomiskajiem vai sociālajiem 
apstākļiem vai pamatotu lūgumu, ko tai 
iesniegusi attiecīgā dalībvalsts 10 dienu 
laikā pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi 
lēmumu saskaņā ar Līguma 126. panta 
8. punktu, ierosina samazināt vai atcelt 
sodanaudu.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Procenti, ko Komisija uzkrājusi par 
depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 
4. punktu, un sodanauda, kas iekasēta 
saskaņā ar 5. pantu, ir Līguma 311. pantā 
minētie pārējie ieņēmumi, un tos sadala 
starp tām dalībvalstīm, kuru naudas 
vienība ir euro, kurām saskaņā ar Līguma 
126. panta 6. punktu nav pārmērīga 
budžeta deficīta un kurām nepiemēro 
pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas 
procedūru saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […/…]; ieņēmumus starp dalībvalstīm 
sadala proporcionāli to daļai no visu 
attiecīgo dalībvalstu kopējā nacionālā 
kopienākuma. 

Procenti, ko Komisija uzkrājusi par 
depozītiem, kas iemaksāti saskaņā ar 
4. punktu, un sodanauda, kas iekasēta 
saskaņā ar 5. pantu, ir LESD 311. pantā 
minētie pārējie ieņēmumi, un tos izlieto, lai 
palīdzētu sasniegt Savienības ilgtermiņa 
ieguldījumu un nodarbinātības mērķus.

Or. en



PE454.659v01 12/12 PA\852022LV.doc

LV


