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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšvēsture

Eiropas Parlaments un Padome 2011. gada novembrī oficiāli pieņēma tiesību aktu paketi 
ekonomiskās pārvaldības stiprināšanai Eiropas Savienībā un eurozonas valstīs. Šo tiesību aktu 
paketi veido seši priekšlikumi: četros no tiem ir skatīti fiskālie jautājumi, tostarp Stabilitātes 
un izaugsmes pakta reforma, bet divu jauno regulu mērķis ir makroekonomiskās 
nelīdzsvarotības konstatēšana un novēršana Eiropas Savienībā un eurozonā.

Gan regula par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un 
koordinācijas stiprināšanu, gan regula par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras 
izpildes paātrināšanu un precizēšanu tika izstrādātas ar mērķi panākt stingrāku budžeta 
disciplīnu viscaur Eiropas Savienībā. Regulā par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu 
eurozonā turklāt paredzēta izpildes mehānismu sistēma, kas izpaudīsies kā finansiālas 
sankcijas eurozonas dalībvalstīm.

Piezīmes

Komisijas iesniegtajā regulas priekšlikumā ir izklāstītas papildu prasības attiecībā uz 
dalībvalstu budžeta politikas uzraudzību, ierosināts ieviest kopīgus budžeta termiņus un 
prasīts ciešāk uzraudzīt ar budžetu saistītos lēmumus dalībvalstīs, kurām tiek piemērota 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra.

Atzinuma sagatavotājs pozitīvi novērtē ierosmi sinhronizēt budžeta politikas uzraudzību, jo 
īpaši noteikumus par kopīgu budžeta termiņu ieviešanu, uz noteikumiem balstītu fiskālo 
režīmu, kā arī priekšlikumu pastiprināti uzraudzīt dalībvalstis, kurām tiek piemērota 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra. Tomēr, pēc viņa domām, īstenojot budžeta 
uzraudzību, vienmēr būtu jāpatur prātā ES vispārējie mērķi un jo īpaši LESD 9. pantā 
noteiktās prasības, kas attiecas uz augsta nodarbinātības līmeņa veicināšanu un pienācīgas 
sociālās aizsardzības nodrošināšanu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata — vienlīdz svarīgi ir arī tas, ka ES budžeta politikai vajadzētu 
būt pilnībā saskaņotai ar jauno nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras 
mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienībai izkļūt no krīzes un virzīt tās ekonomiku uz gudru, 
noturīgu un integrējošu izaugsmi, kas vienlaikus nozīmētu augstu nodarbinātības līmeni, 
darba ražīgumu un sociālo kohēziju.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Eiropadome 2010. gada 17. jūnija 
sanāksmē pieņēma jaunu nodarbinātības 
un izaugsmes stratēģiju „Eiropa 2020”, 
kuras mērķis ir palīdzēt Savienībai no 
krīzes izkļūt spēcīgākai un virzīt savu 
ekonomiku uz gudru, noturīgu un 
integrējošu izaugsmi, vienlaikus 
nodrošinot augstu nodarbinātības līmeni, 
darba ražīgumu un sociālo kohēziju.

Or. en

Pamatojums

Jaunam regulējumam ekonomikas pārvaldības jomā ir jābūt saskaņotam ar stratēģijā 
„Eiropa 2020” izvirzītajiem Savienības mērķiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Stabils publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
budžeta politikas sinhronizēta 
pārraudzība.

(5) Līdzsvarots publiskā sektora finanšu 
stāvoklis vislabāk nodrošināms plānošanas 
fāzē, un kļūdas būtu jākonstatē iespējami 
ātrāk. Dalībvalstīm būtu jāizmanto 
priekšrocības, ko sniedz ne tikai noteiktie 
pamatprincipi un budžeta mērķi, bet arī 
sinhronizēta budžeta politikas pārbaude.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšanai
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, vajadzētu
labāk sinhronizēt galvenās darbības valstu 
budžetu sagatavošanā, tādējādi palielinot 
Eiropas pusgada efektivitāti budžeta 
politikas koordinēšanā. Kopīgu budžeta 
termiņu noteikšanai vajadzētu radīt 
spēcīgāku sinerģiju, sekmējot politikas 
koordinēšanu starp tām dalībvalstīm, kuru 
valūta ir euro, un nodrošinot, ka Padomes 
un Komisijas ieteikumi ir pienācīgi 
integrēti valstu budžeta pieņemšanas 
procedūrā.

(6) Kopīgu budžeta termiņu noteikšana
dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, var labāk 
sinhronizēt galvenos datus valstu budžetu 
sagatavošanā, tādējādi palielinot Eiropas 
pusgada efektivitāti budžeta politikas 
koordinēšanā un veicinot izaugsmi un 
nodarbinātību. Kopīgu budžeta termiņu 
noteikšanai vajadzētu radīt spēcīgāku 
sinerģiju starp dalībvalstīm, kuru valūta ir 
euro, un nodrošināt, ka Eiropas 
Parlamenta, Padomes un Komisijas 
ieteikumi ir pienācīgi integrēti valstu 
budžeta pieņemšanas procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā 
režīma principus. Šādai transponēšanai
vajadzētu būt spēkā ar saistošu noteikumu 
palīdzību, kuriem vēlams konstitucionāls 

(7) Eksistē pārliecinoši pierādījumi, kas 
norāda, ka uz noteikumiem balstīti fiskālie 
režīmi ir efektīvs instruments stabilas un 
ilgtspējīgas fiskālās politikas atbalstam. 
Valstu fiskālo noteikumu ieviešanai, kas 
atbilst Savienības līmenī noteiktajiem 
budžeta mērķiem, jābūt svarīgam 
elementam, lai nodrošinātu Stabilitātes un 
izaugsmes pakta noteikumu ievērošanu. 
Konkrētāk, dalībvalstīm vajadzētu paredzēt 
strukturālus līdzsvarota budžeta 
noteikumus, kas valstu tiesību aktos 
transponētu galvenos Savienības fiskālā un 
nodarbinātības režīma principus. Šo
transponēšanu vajadzētu īstenot ar 
saistošu valsts līmeņa noteikumu 
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raksturs, lai parādītu valstu iestāžu stingro 
apņemšanos attiecībā uz Stabilitātes un 
izaugsmes paktu.

palīdzību, lai parādītu valstu iestāžu stingro 
apņemšanos ievērot Stabilitātes un 
izaugsmes paktu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
var ievērojami ietekmēt budžeta 
plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt 
budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes var nodrošināt 
objektīvas un reālistiskas
makroekonomiskās prognozes.

(8) Neobjektīvas vai nereālas 
makroekonomiskās vai budžeta prognozes 
var ievērojami ietekmēt budžeta 
plānošanas efektivitāti un tādējādi kavēt 
budžeta disciplīnas ievērošanu. Neatkarīgu 
struktūru prognozes var nodrošināt 
objektīvas un realitātei atbilstošākas 
makroekonomiskās prognozes.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šāda pakāpeniski pastiprināta 
uzraudzība turpmāk papildinās esošos
Stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus 
un stiprinās budžeta disciplīnas uzraudzību
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. 
Pakāpeniski uzlabotai pārraudzības
procedūrai vajadzētu palīdzēt sasniegt 
labākus budžeta rezultātus, kas nodrošinātu 
ieguvumus visās dalībvalstīs, kuru valūta ir 
euro. Ciešāka pārraudzība, kas ir 
pakāpeniski pastiprinātas procedūras daļa, 
ir jo sevišķi noderīga dalībvalstīs, kurās 
tiek īstenota pārmērīga budžeta deficīta 

(9) Šāda pakāpeniski pastiprināta pārbaude
turpmāk papildinās pašreizējos Stabilitātes 
un izaugsmes pakta noteikumus un 
stiprinās budžeta disciplīnas pārbaudi
dalībvalstīs, kuru valūta ir euro. 
Pakāpeniski uzlabotai pārbaudes
procedūrai vajadzētu palīdzēt sasniegt 
labākus budžeta rezultātus, kas nodrošinātu 
ieguvumus visās dalībvalstīs, kuru valūta ir 
euro. Rūpīga pārbaude, kas ir pakāpeniski 
pastiprinātas procedūras daļa, ir jo sevišķi 
noderīga dalībvalstīs, kurās tiek īstenota 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
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novēršanas procedūra. procedūra.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Ciešākai to dalībvalstu pārraudzībai, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt draudus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā. 
Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 
ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir īstenota 
efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai, Padomei vajadzētu balstīt savu 
lēmumu uz to, vai dalībvalsts ir ievērojusi 
Komisijas ieteikumus.

(12) Rūpīgai to dalībvalstu pārbaudei, 
kurās īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūru, vajadzētu ļaut 
konstatēt riskus attiecībā uz dalībvalstij 
noteikto termiņu ievērošanu pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanai. Ja konstatē 
šādus riskus, Komisijai būtu jāizdod 
ieteikumi dalībvalstij par pasākumiem, kas 
jāveic noteiktā laikposmā, un šie ieteikumi 
pēc attiecīgās dalībvalsts parlamenta 
pieprasījuma būtu jāiesniedz šajā 
parlamentā. Šādam novērtējumam būtu 
jāļauj ātri koriģēt jebkādus pavērsienus, 
kas apdraud pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanu noteiktajā termiņā. 
Novērtējumam par šī Komisijas ieteikuma 
ievērošanu vajadzētu būt daļai no 
Komisijas veiktā pastāvīgā novērtējuma 
par efektīvu rīcību pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanai. Izlemjot, vai ir īstenota 
efektīva rīcība pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanai, Padomei vajadzētu balstīt savu 
lēmumu arī uz to, vai dalībvalsts ir 
ievērojusi Komisijas ieteikumus un kā tas 
ietekmē nodarbinātības jomā izvirzītos 
mērķus. Ieteikumu neievērošanas 
gadījumā jāapsver sankciju piemērošana. 
Tomēr ikvienai dalībvalstij jāsaglabā 
budžeta suverenitāte. Visos budžeta 
novērtējumos, kas tiek veikti saistībā ar 
pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 
procedūru, Padome un Komisija veltī 
pienācīgu uzmanību sociālās drošības 
sistēmu īstenošanai, kas sekmē Savienības 
noturīgas izaugsmes mērķu sasniegšanu.
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Or. en

Pamatojums

Fiskālās konsolidācijas gadījumā jāatstāj iespēja manevrēt, it īpaši attiecībā uz būtiski 
svarīgām ilgtermiņa investīcijām sociālajā jomā un strukturālo reformu īstenošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
15. aprīlī kopā ar savām stabilitātes 
programmām atbilstīgi vidēja termiņa 
budžeta programmai publisko savus vidēja 
termiņa fiskālos plānus, kas balstīti uz 
neatkarīgu makroekonomisko prognozi.

1. Dalībvalstis katru gadu ne vēlāk kā 
15. aprīlī kopā ar savām stabilitātes 
programmām atbilstīgi vidēja termiņa 
budžeta programmai un balstoties uz 
neatkarīgu makroekonomisko prognozi,
publisko savus vidēja termiņa fiskālos 
plānus un plānotās investīcijas 
tautsaimniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno 
valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā. Šie noteikumi attiecas uz 
vispārējās valdības sektoru kopumā un 
tiem ir saistošs, vēlams, konstitucionāls 
raksturs.

1. Dalībvalstīs nosaka skaitliskus fiskālos 
noteikumus attiecībā uz budžeta bilanci, ar 
kuriem valsts budžeta procedūrā īsteno 
valstu vidēja termiņa budžeta mērķi, kas 
noteikts Regulas (EK) Nr. 1466/97 
2.a pantā. Šie dalībvalstu noteikumi 
attiecas uz vispārējās valdības sektoru 
kopumā, un tiem ir saistošs raksturs.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) novērtējumu par budžeta plāna 
projekta atbilstību Savienības mērķiem 
izaugsmes un darbavietu izveides jomā, 
dalībvalstu un Savienības vispārējām 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm un 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) mērķa ienākumu un izdevumu apjomus 
un to galvenos komponentus, apjomus 
attiecībā uz vispārējās valdības sektoru 
izsakot procentos no IKP, ņemot vērā 
nosacījumus un kritērijus, lai panāktu 
valdības izdevumu pieaugumu, atskaitot 
diskrecionāros ienākumu pasākumus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1466/97 
5. panta 1. punktu;

(c) paredzētos ieņēmumu un izdevumu 
apjomus un to galvenos komponentus, 
apjomus attiecībā uz vispārējās valdības 
sektoru izsakot procentos no IKP, ņemot 
vērā Regulas (EK) Nr. 1466/97 5. panta 
1. punktā minētos nosacījumus un kritērijus 
valsts izdevumu pieauguma tempa 
noteikšanai, atskaitot diskrecionāros 
ieņēmumu pasākumus, kā arī to ietekmi uz 
izaugsmi un nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu 5. Ja Komisija konstatē sevišķi nozīmīgu 
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Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto 
budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā 
divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 
iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa pārskatīta budžeta plāna projekta 
iesniegšanu. Minētais pieprasījums ir
publiski pieejams.

Stabilitātes un izaugsmes paktā noteikto 
budžeta politikas pienākumu neizpildi, tā 
divu nedēļu laikā no budžeta plāna projekta 
iesniegšanas attiecīgajai dalībvalstij 
pieprasa iesniegt pārskatītu budžeta plāna 
projektu. Komisija šo pieprasījumu un 
attiecīgās dalībvalsts atbildi dara publiski
pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktā minētajā atzinumā 
iekļauj novērtējumu par dalībvalsts 
apņemšanos īstenot Eiropadomes 
pieņemtās stratēģijas un politiskos 
mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4,. Eurogrupa apspriež Komisijas nostāju
par valstu budžeta plāniem, budžeta 
situāciju un nākotnes perspektīvām
eurozonā kopumā, pamatojoties uz kopējo 
novērtējumu, ko Komisija veikusi saskaņā 
ar 3. punktu. Šis novērtējums ir publiski
pieejams.

4. Eurogrupa apspriež Komisijas atzinumus
par valstu budžeta plāniem un budžeta 
situāciju un prognozēm eurozonā kopumā, 
pamatojoties uz kopējo novērtējumu, ko 
Komisija veikusi saskaņā ar 3. punktu.
Eurogrupa var sniegt ieteikumus 
Padomei. Minēto novērtējumu dara 
publiski pieejamu.

Or. en
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Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējo 
valdību un tās apakšsektoriem, budžeta 
izpildi gada laikā, budžeta ietekmi uz 
diskrecionārajiem pasākumiem attiecībā uz 
ienākumiem un izdevumiem, valdības 
ienākumu un izdevumu mērķa apjomiem, 
kā arī informāciju par mērķu sasniegšanai 
pieņemtajiem pasākumiem un to veidu. 
Pārskats ir publiski pieejams.

3. Dalībvalsts regulāri sniedz ziņojumus 
Komisijai un Ekonomikas un finanšu 
komitejai vai jebkurai apakškomitejai, ko 
tā šiem mērķiem norīkojusi, par vispārējās 
valdības un tās apakšsektoru budžeta 
izpildi gada laikā, diskrecionāro ieņēmumu 
un izdevumu pasākumu ietekmi uz budžetu, 
makroekonomisko attīstību, tostarp 
nodarbinātību, valdības ieņēmumu un 
izdevumu mērķiem, kā arī informāciju par 
mērķu sasniegšanai pieņemtajiem un 
plānotajiem pasākumiem. Ziņojumus dara 
publiski pieejamus.

Or. en


