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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendro pobūdžio informacija

2011 m. lapkričio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba oficialiai priėmė teisės aktų rinkinį, 
kuriuo siekiama sustiprinti ekonomikos valdyseną ES ir euro zonoje. Rinkinyje pateikti 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.

Ir Reglamentas dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros 
bei koordinavimo, ir Reglamentas dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo 
paspartinimo ir paaiškinimo buvo skirti biudžetinei drausmei visoje ES stiprinti. Reglamente 
dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje buvo papildomai 
nustatyta vykdymo užtikrinimo priemonių, kurių forma – finansinės sankcijos valstybėms 
narėms, sistema. 

Pastabos

Komisijos pasiūlyme dėl reglamento nustatomi papildomi nacionalinės biudžeto politikos 
stebėsenos reikalavimai, siūlomas bendras biudžeto tvarkaraštis ir ragina atidžiau stebėti 
valstybių narių, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, sprendimus dėl biudžeto.

Pranešėjas teigiamai vertina iniciatyvą dėl suderinto biudžeto politikos stebėjimo, ypač 
nuostatas dėl bendro biudžeto tvarkaraščio nustatymo, taisyklėmis grindžiamų fiskalinių 
sistemų ir griežtesnės valstybių narių, kurioms taikoma perviršinio deficito procedūra, 
priežiūros. Vis dėlto jis mano, kad biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimas visada turėtų 
būti vienas iš svarbiausių ES tikslų, ypač turint mintyje SESV 9 straipsnio reikalavimus, 
susijusius su aukšto lygio užimtumo skatinimu ir tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu.

Pranešėjas mano, jog lygiai taip pat svarbu, kad ES biudžeto politika visiškai atitiktų naują 
darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją „Europa 2020“, skirtą padėti ES įveikti 
krizę ir nukreipti ES ekonomiką pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo linkme užtikrinant 
aukšto lygio užimtumą, našumą ir socialinę sanglaudą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Europos Vadovų Taryba, susitikusi 
2010 m. birželio 17 d., priėmė naują darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją „Europa 2020“, siekdama, kad 
Sąjunga, įveikusi krizę, taptų stipresnė ir 
jos ekonomika būtų nukreipta pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo linkme 
užtikrinant aukšto lygio užimtumą, 
našumą ir socialinę sanglaudą;

Or. en

Pagrindimas

Naujas ekonomikos valdysenos srities reglamentas turėtų atitikti Sąjungos strategijos 
„Europa 2020“ tikslus. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tvirti valstybės finansai geriausiai 
užtikrinami planavimo etape, o didelės 
klaidos turėtų būti nustatytos kuo anksčiau. 
Valstybėms narėms naudingas ne tik 
pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos stebėsena; 

(5) subalansuoti valstybės finansai 
geriausiai užtikrinami planavimo etape, o 
didelės klaidos turėtų būti nustatytos kuo 
anksčiau. Valstybėms narėms naudingas ne 
tik pagrindinių principų ir biudžeto tikslų 
nustatymas, bet ir suderinta jų biudžeto 
politikos peržiūra; 

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
turėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo veiksmai ir 
taip didinamas Europos biudžeto politikos 
koordinavimo semestro veiksmingumas. 
Priėmus bendrą biudžeto tvarkaraštį turėtų 
didėti sinergija, nes bus palengvintas 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
politikos koordinavimas ir užtikrinta, kad 
Tarybos ir Komisijos rekomendacijos būtų 
tinkamai integruotos į nacionalinį biudžeto 
priėmimo procesą;

(6) nustačius bendrą valstybių narių, kurių 
valiuta yra euro, biudžeto tvarkaraštį, 
galėtų būti geriau suderinti pagrindiniai 
nacionalinių biudžetų rengimo duomenys
ir taip didinamas Europos biudžeto 
politikos koordinavimo semestro
veiksmingumas bei skatinamas 
ekonomikos augimas ir užimtumas. 
Priėmus bendrą biudžeto tvarkaraštį turėtų 
didėti sinergija, nes bus palengvintas 
valstybių narių, kurių valiuta yra euro, 
politikos koordinavimas ir užtikrinta, kad 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos rekomendacijos būtų tinkamai 
integruotos į nacionalinį biudžeto 
priėmimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 
struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę būtų 
perkelti pagrindiniai Sąjungos fiskalinės 
sistemos principai. Šis perkėlimas turėtų 

(7) faktai rodo taisyklėmis grindžiamų 
fiskalinių sistemų veiksmingumą palaikant 
patikimą ir tvarią fiskalinę politiką. 
Nacionalinių fiskalinių taisyklių, 
atitinkančių Sąjungos lygiu nustatytus 
biudžeto tikslus, įvedimas turėtų būti 
esminis elementas, užtikrinant Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatų laikymąsi. Visų 
pirma, valstybės narės turėtų įsivesti 
struktūrinio subalansuoto biudžeto 
taisykles, kuriomis į nacionalinę teisę būtų 
perkelti pagrindiniai Sąjungos fiskalinės ir 
užimtumo sistemos principai. Tas
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būti vykdomas nustatant privalomas 
taisykles, pageidautina, konstitucinio 
pobūdžio, taip parodant tvirtą nacionalinių 
valdžios institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

perkėlimas turėtų būti vykdomas nustatant 
privalomas nacionalines taisykles, taip 
parodant tvirtą nacionalinių valdžios 
institucijų įsipareigojimą vykdyti 
Stabilumo ir augimo paktą;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gali gerokai sumažinti biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse gali būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškos
makroekonominės prognozės;

(8) neobjektyvios ir nerealistiškos 
makroekonominės ir biudžeto prognozės 
gali gerokai sumažinti biudžeto planavimo 
veiksmingumą, todėl galiausiai gali būti 
sunku vykdyti įsipareigojimą laikytis 
biudžetinės tvarkos. Nepriklausomų 
institucijų prognozėse gali būti pateiktos 
objektyvios ir realistiškesnės
makroekonominės prognozės;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) tokia palaipsniui griežtinama priežiūra
papildys esamas Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatas ir sustiprins valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, biudžetinės tvarkos 
priežiūrą. Tokia palaipsniui griežtinama 
stebėsenos procedūra turėtų pagerinti 
biudžeto rezultatus visų valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, naudai. Kaip 
palaipsniui griežtinamos procedūros dalis, 
atidesnė stebėsena yra visų pirma naudinga 

(9) tokia palaipsniui griežtinama peržiūra
papildys esamas Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatas ir sustiprins valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, biudžetinės tvarkos 
peržiūrą. Tokia palaipsniui griežtinama 
peržiūros procedūra turėtų pagerinti 
biudžeto rezultatus visų valstybių narių, 
kurių valiuta yra euro, naudai. Kaip 
palaipsniui griežtinamos procedūros dalis, 
atidesnė peržiūra yra visų pirma naudinga 
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valstybėms narėms, kurioms taikoma 
perviršinio deficito procedūra;

valstybėms narėms, kurioms taikoma 
perviršinio deficito procedūra;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, stebėseną turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją;

(12) vykdant atidesnę valstybių narių, 
kurioms taikoma perviršinio deficito 
procedūra, peržiūrą turėtų būti galima 
nustatyti riziką, kad valstybė narė 
nesilaikys perviršinio deficito padėties 
ištaisymo termino. Nustačius tokią riziką, 
Komisija turėtų pateikti valstybei narei 
rekomendaciją per tam tikrą laiką imtis 
priemonių; ši rekomendacija turėtų būti 
pristatyta atitinkamos valstybės narės 
parlamentui, šiam paprašius. Dėl šio 
įvertinimo turėtų būti galima greitai 
pašalinti bet kokius veiksnius, dėl kurių 
kyla rizika, kad perviršinio deficito padėtis 
nebus ištaisyta per nustatytą terminą. 
Komisijos rekomendacijos laikymosi 
įvertinimas turėtų būti nuolatinio 
Komisijos vykdomo veiksmingų 
perviršinio deficito padėties ištaisymo 
priemonių vertinimo dalis. Priimdama 
sprendimą dėl to, ar buvo imtasi 
veiksmingų priemonių perviršinio deficito 
padėčiai ištaisyti, Taryba turėtų atsižvelgti 
į tai, ar valstybė narė vykdė Komisijos 
rekomendaciją ir kokį poveikį tai turėjo 
užimtumo tikslams. Nevykdymo atveju 
turėtų būti svarstoma, ar taikyti sankcijas. 
Vis dėlto kiekviena valstybė narė turėtų 
išlaikyti savo biudžetinį suverenumą. 
Taryba ir Komisija visuose biudžeto 
vertinimuose pagal perviršinio deficito 
procedūrą tinkamai atsižvelgia į tai, kaip 
įgyvendinamos socialinės apsaugos 
sistemos, kurios padėtų siekti Sąjungos 
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augimo ir užimtumo tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Fiskalinis konsolidavimas turėtų užtikrinti galimybę veikti lanksčiai, ypač įgyvendinant 
esmines ilgalaikes socialines investicijas ir struktūrines reformas. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
balandžio 15 d. kartu su stabilumo 
programomis viešai paskelbia savo 
vidutinės trukmės fiskalinius planus, 
atitinkančius jų vidutinės trukmės biudžeto 
sistemą, paremtus nepriklausoma 
makroekonomine prognoze.

1. Valstybės narės kasmet ne vėliau kaip 
balandžio 15 d. kartu su stabilumo 
programomis viešai paskelbia savo 
vidutinės trukmės fiskalinius ir 
ekonominių investicijų planus, 
atitinkančius jų vidutinės trukmės biudžeto 
sistemą, paremtus nepriklausoma 
makroekonomine prognoze.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias į 
nacionalinius biudžeto procesus 
įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto 
tikslas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1466/97 2a straipsnyje. Tokios taisyklės 
apima visą valdžios sektorių ir yra 
privalomojo, pageidautina, konstitucinio,
pobūdžio.

1. Valstybės narės įsiveda biudžeto balanso 
skaitines fiskalines taisykles, pagal kurias į 
nacionalinius biudžeto procesus 
įtraukiamas jų vidutinės trukmės biudžeto 
tikslas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1466/97 2a straipsnyje. Tokios 
nacionalinės taisyklės apima visą valdžios 
sektorių ir yra privalomojo pobūdžio.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) biudžeto plano projekto 
suderinamumo su Sąjungos ekonomikos 
augimo ir užimtumo tikslais, bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis ir valstybių narių 
užimtumo politikos gairėmis įvertinimas;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) planuojamos išlaidos ir pajamos, 
išreikštos procentine valdžios sektoriaus 
BVP dalimi, ir pagrindinės jų dalys, 
atsižvelgiant į valdžios sektoriaus išlaidų, 
atėmus diskrecines pajamų didinimo 
priemones, augimo tendencijų nustatymo 
sąlygas ir kriterijus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1466/97 5 straipsnio 1 dalį;

(c) planuojamos išlaidos ir pajamos, 
išreikštos procentine valdžios sektoriaus 
BVP dalimi, ir pagrindinės jų dalys, 
atsižvelgiant į valdžios sektoriaus išlaidų, 
atėmus diskrecines pajamų didinimo 
priemones, augimo tendencijų nustatymo 
sąlygas ir kriterijus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1466/97 5 straipsnio 1 dalį, ir jų 
poveikis ekonomikos augimui ir 
užimtumui;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai Komisija nustato itin rimtus 
Stabilumo ir augimo pakte nustatytų 
biudžeto politikos įpareigojimų 
nevykdymo atvejus, per dvi savaites nuo 
biudžeto plano projekto pateikimo ji 
paprašo atitinkamos valstybės narės 
pateikti persvarstytą biudžeto plano 
projektą. Šis prašymas skelbiamas viešai.

5. Kai Komisija nustato itin rimtus 
Stabilumo ir augimo pakte nustatytų 
biudžeto politikos įpareigojimų 
nevykdymo atvejus, per dvi savaites nuo 
biudžeto plano projekto pateikimo ji 
paprašo atitinkamos valstybės narės 
pateikti persvarstytą biudžeto plano 
projektą. Savo prašymą ir susijusios 
valstybės narės atsakymą Komisija 
paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į 1 dalyje nurodytą nuomonę 
įtraukiamas valstybės narės 
įsipareigojimo įgyvendinti Europos 
Vadovų Tarybos priimtas strategijas ir 
politikos tikslus įvertinimas.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Eurogrupė nagrinėja Komisijos 
nuomonę dėl visos euro zonos nacionalinių 
biudžeto planų ir biudžeto būklės bei 

4. Euro grupė nagrinėja Komisijos 
nuomonę dėl visos euro zonos nacionalinių 
biudžeto planų ir biudžeto būklės bei 
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perspektyvų remdamasi bendru Komisijos 
atliktu įvertinimu pagal 3 dalį. Šis 
įvertinimas skelbiamas viešai.

perspektyvų remdamasi bendru Komisijos 
atliktu įvertinimu pagal 3 dalį. Euro grupė 
gali teikti rekomendacijas Tarybai. Šis 
įvertinimas skelbiamas viešai.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė reguliariai teikia 
ataskaitas Komisijai ir Ekonomikos ir 
finansų komitetui arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu, apie metinio valdžios sektoriaus 
ir jo subsektorių biudžeto vykdymą, 
diskrecinių priemonių poveikį biudžetui 
tiek išlaidų, tiek pajamų srityje, valdžios 
sektoriaus išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat 
pateikia informaciją apie priimtas 
priemones ir apie numatytų tikslams 
pasiekti skirtų priemonių pobūdį. Ataskaita 
skelbiama viešai.

3. Valstybė narė reguliariai teikia 
ataskaitas Komisijai ir Ekonomikos ir 
finansų komitetui arba kuriam nors 
pakomitečiui, kurį pastarasis gali nurodyti 
tuo tikslu, apie metinio valdžios sektoriaus 
ir jo subsektorių biudžeto vykdymą, 
diskrecinių priemonių poveikį biudžetui 
išlaidų ir pajamų srityje, makroekonominę 
raidą, įskaitant užimtumą, valdžios 
sektoriaus išlaidų ir pajamų tikslus, taip pat 
pateikia informaciją apie priimtas 
priemones ir apie numatytų tikslams 
pasiekti skirtų priemonių pobūdį. Ataskaita 
skelbiama viešai.

Or. en


