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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 (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 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 kaip 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 dėl direktyvos dėl reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms. Iš esmės jūsų pranešėjas pritaria pateiktam pasiūlymui, 
kuriuo siekiama užtikrinti nacionalinių fiskalinių sistemų pagerinimą ir paskatinti valstybes 
nares ateityje priimti geresnius fiskalinius sprendimus. Ypač reikia, kad būtų pateikti geresnio 
fiskalinių duomenų statistikos ataskaitų rengimo pasiūlymai siekiant nekartoti pastarojo meto 
patirties kai kuriose valstybėse narėse. Taip pat ir pasiūlymai dėl nepriklausomų biudžeto 
tarnybų, nacionalinių fiskalinių taisyklių ir privalomų daugiamečių biudžetų sudarymo turėtų 
padėti užtikrinti didesnį fiskalinį stabilumą.

Vis dėlto jūsų pranešėjas mano, kad reikalingi tam tikri paaiškinimai ir pataisymai, ir tikisi, 
kad siūlomuose pakeitimuose atsižvelgta į šiuos pagrindinius aspektus:

- Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas turėtų būti aiškiai susietas 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. Ne mažiau svarbu, 
kad numatomos taisyklės užtikrintų nacionalinių fiskalinių sistemų, kurios turėtų būti 
parengtos atsižvelgiant į Europos semestrą, pagerinimą.

- Reikalavimai nacionalinėms biudžeto sistemoms turėtų užtikrinti ne tik kad valstybių narių 
fiskalinis planavimas būtų grindžiamas tikroviškomis prognozėmis, bet ir kad būtų tinkamai 
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atsižvelgiama į jų socialinės apsaugos sistemų, įskaitant pensijų ir sveikatos priežiūros 
sistemas, tvarumą.

- Reikalavimai nacionalinėms biudžeto sistemoms turėtų būti parengti taip, kad skatintų 
valstybes nares ir joms suteiktų veiksmų laisvę panaudoti valstybės investicijas, susijusias su 
vystymu, pvz., švietimo ir mokymo srityse, kurios padėtų pasiekti ES ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslus.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) numatyta, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis 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 direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 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 
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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 
koordinavimo Europos semestrą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Valstybės narės turėtų vengti 
procikliškos fiskalinės politikos, o 
ekonomikos pakilimo laikotarpiais turėtų 
būti dedamos didesnės fiskalinio 
konsolidavimo pastangos. Šių tikslų 
lengviau siekti taikant tiksliai apibrėžtas 
skaitines fiskalines taisykles.

(13) Valstybės narės turėtų vengti 
procikliškos fiskalinės politikos, o 
ekonomikos pakilimo laikotarpiais turėtų 
būti dedamos didesnės fiskalinio 
konsolidavimo pastangos. Fiskalinio 
konsolidavimo pastangos taip pat turėtų 
užtikrinti veiksmų laisvę, visų pirma 
valstybės investicijų, kurios padėtų 
pasiekti Sąjungos ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo tikslų, srityje. Šių 
tikslų lengviau siekti taikant tiksliai 
apibrėžtas skaitines fiskalines taisykles.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad fiskalinis 
planavimas būtų grindžiamas tikroviškomis 
makroekonominėmis ir biudžeto 
prognozėmis, parengtomis naudojantis 
pačia naujausia informacija. Biudžeto 
planavimas grindžiamas labiausiai tikėtinu 
makroekonominiu fiskaliniu scenarijumi 

1. Valstybės narės užtikrina, kad fiskalinis 
planavimas būtų grindžiamas tikroviškomis 
makroekonominėmis ir biudžeto 
prognozėmis, parengtomis naudojantis 
pačia naujausia informacija ir tinkamai 
atsižvelgiant į jų socialinės apsaugos 
sistemas, įskaitant pensijų ir sveikatos 
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arba atsargesniu scenarijumi, išsamiai 
nurodant nukrypimus nuo labiausiai 
tikėtino makroekonominio fiskalinio 
scenarijaus. Makroekonominės ir biudžeto 
prognozės rengiamos esant reikalui 
atsižvelgus į Komisijos prognozes. Turi 
būti paaiškinti pasirinkto 
makroekonominio fiskalinio scenarijaus ir 
Komisijos prognozės skirtumai.

priežiūros sistemas. Biudžeto planavimas 
grindžiamas labiausiai tikėtinu 
makroekonominiu fiskaliniu scenarijumi 
arba atsargesniu scenarijumi, išsamiai 
nurodant nukrypimus nuo labiausiai 
tikėtino makroekonominio fiskalinio 
scenarijaus. Makroekonominės ir biudžeto 
prognozės rengiamos esant reikalui 
atsižvelgus į Komisijos prognozes. Turi 
būti paaiškinti pasirinkto 
makroekonominio fiskalinio scenarijaus ir 
Komisijos prognozės skirtumai.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato skaitines fiskalines 
taisykles, kuriomis veiksmingai skatinama 
laikytis Sutartyje įtvirtintų atitinkamų 
įsipareigojimų biudžeto politikos srityje. 
Tokiomis taisyklėmis, be kitų dalykų, visų 
pirma numatomas: 

Valstybės narės nustato skaitines fiskalines 
taisykles, kuriomis veiksmingai skatinama 
laikytis SESV įtvirtintų atitinkamų 
įsipareigojimų biudžeto politikos srityje, 
palikdamos veiksmų laisvę, visų pirma 
panaudoti valstybės investicijas, kurios 
padėtų pasiekti Sąjungos ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo tikslus, 
srityje. Tokiomis taisyklėmis, be kitų 
dalykų, visų pirma numatomas: 

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) daugiamečio fiskalinio planavimo 
sistemos, įskaitant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslų laikymąsi, priėmimas. 

b) daugiamečio fiskalinio planavimo 
sistemos, įskaitant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslų laikymąsi, priėmimas 
atsižvelgiant į ESVS 9 straipsnio 
reikalavimus, ypač susijusius su aukšto 
lygio užimtumo skatinimu, tinkamos 
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socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova 
su socialine atskirtimi, taip pat Sąjungos 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
tikslais. 

Or. en


