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– 

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI* 

Komisijas priekšlikumā 

--------------------------------------------------------- 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. …/2012  

(... gada …) 

par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu, 

kurās ir vai kuras apdraud finansiālās stabilitātes grūtības 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 136. pantu saistībā ar 

121. panta 6. punktu, 

Ħemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

                                                 
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu 
▌. 
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Ħemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu, 
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pēc leăislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

saskaĦā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

tā kā: 

(1) Nepieredzētā globālā krīze, kas skārusi pasauli kopš 2007. gada, ir radījusi nopietnu 

kaitējumu tautsaimniecības izaugsmei un finanšu stabilitātei un izraisījusi dalībvalstu 

budžeta deficīta un parāda situācijas spēcīgu pasliktināšanos, liekot vairākām 

dalībvalstīm meklēt finansiālo palīdzību Eiropas Savienībā un ārpus tās. 

(1a) Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9. pantā ir paredzēts, ka, nosakot 

un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība Ħem vērā prasības, kas saistītas 

ar atbilstīga nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmeĦa nodrošināšanu, ar 

sociālās atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, apmācības un cilvēku 

veselības aizsardzības līmeĦa paaugstināšanu. 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta ... nostāja.  
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(2) Savienības tiesību aktos būtu jānodrošina pilnīga atbilstība starp LESD paredzēto 

Savienības daudzpusējās uzraudzības sistēmu un iespējamiem politiskajiem 

nosacījumiem, kas saistīti ar šādu finansiālo palīdzību. Visu dalībvalstu, īpaši to, 

kuru naudas vienība ir euro, ekonomiskā un finansiālā integrācija liek īstenot 

stingrāku uzraudzību, lai novērstu to, ka atsevišėu dalībvalstu finansiālās stabilitātes 

problēmas rada negatīvu ietekmi arī pārējā eurozonā un, plašākā nozīmē, Savienībā 

kopumā. 

(3) Ekonomiskās un fiskālās uzraudzības intensitātei vajadzētu būt proporcionālai un 

atbilstošai attiecīgās valsts finanšu grūtību pakāpei, un tajā būtu jāĦem vērā saĦemtās 

finansiālās palīdzības veids, kas var būt gan tikai piesardzības pasākums, 

pamatojoties uz atbilstības nosacījumiem, gan pilna makroekonomikas korekciju 

programma, kurā paredzēti stingri politiskie nosacījumi. Ikvienā makroekonomikas 

korekciju programmā būtu jāĦem vērā attiecīgās dalībvalsts valsts reformu 

programma saistībā ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēăiju. 
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(4) Ikvienai dalībvalstij, kuras naudas vienība ir euro, vajadzētu piemērot pastiprinātu 

uzraudzību, ja tā saskaras — vai riskē saskarties — ar nopietnām grūtībām finanšu 

jomā, lai nodrošinātu, ka tajā ātri atjaunojas normāla situācija, un pasargātu citas 

eurozonas dalībvalstis no iespējamās negatīvās ietekmes. Šāda pastiprināta 

uzraudzība būtu jāveic atbilstoši problēmu nopietnībai, attiecīgi nosakot, cik 

stingra uzraudzība ir vajadzīga. Tai vajadzētu ietvert plašāku pieeju informācijai, 

kas nepieciešama stingrai ekonomikas, nodokĜu un finanšu stāvokĜa pārraudzībai, un 

regulāru ziĦošanu kompetentajai Eiropas Parlamenta komitejai, kā arī Ekonomikas 

un finanšu komitejai (EFK) vai jebkurai apakškomitejai, ko EFK šiem mērėiem 

norīkojusi. Tādu pašu uzraudzības režīmu vajadzētu piemērot dalībvalstīm, kuras 

pieprasa palīdzību piesardzības pasākumu veidā no Eiropas Finanšu stabilitātes 

instrumenta (EFSI), Eiropas stabilizācijas mehānisma (ESM), Starptautiskā Valūtas 

fonda (SVF) vai citas starptautiskas finanšu iestādes. 
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(4a) Turklāt dalībvalstij, kurai tiek piemērota stingrāka uzraudzība, būtu jāveic 

pasākumi, kas Ĝautu novērst esošos vai iespējamos grūtību cēloĦus. Šai nolūkā 

dalībvalstij būtu jāĦem vērā visi ieteikumi, kas tai sniegti, īstenojot pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanas procedūru vai pārmērīgas makroekonomiskās 

nelīdzsvarotības novēršanas procedūru.  

(5) Ekonomikas un fiskālā stāvokĜa uzraudzība būtu ievērojami jāpastiprina dalībvalstīm, 

uz kurām attiecas makroekonomikas korekciju programma. ĥemot vērā šādas 

programmas visaptverošo raksturu, citas ekonomiskās un fiskālās uzraudzības 

procedūras vajadzētu apturēt vai attiecīgā gadījumā racionalizēt, kamēr ir spēkā 

makroekonomikas korekciju programma, lai nodrošinātu saskaĦotu ekonomikas 

politikas uzraudzību un izvairītos no ziĦošanas pienākumu dublēšanās. Tomēr, 

izstrādājot makroekonomikas korekciju programmu, būtu jāĦem vērā visi 

ieteikumi, kas dalībvalstij sniegti, īstenojot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas 

procedūru vai pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas 

procedūru. 
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(5a) Problēma, ko rada krāpšana nodokĜu jomā un izvairīšanās no nodokĜu maksāšanas, 

ir ievērojami saasinājusies. Ekonomikas globalizācija, tehnoloăiju attīstība, 

krāpšanas internacionalizācija un līdz ar to dalībvalstu nodokĜu iestāžu 

savstarpējā atkarība atklāj atsevišėo valstu pieeju ierobežojumus un pastiprina 

nepieciešamību pēc vienotas rīcības. 

(5b) Problēmas, ko programmā iesaistītajās valstīs rada krāpšana nodokĜu jomā un 

izvairīšanās no nodokĜu maksāšanas būtu jārisina, uzlabojot ieĦēmumu 

iekasēšanu attiecīgajās dalībvalstīs un pastiprinot sadarbību starp Savienības un 

trešo valstu ieĦēmumu pārvaldēm. 

(6) Būtu jāparedz noteikumi, lai veicinātu dialogu starp Savienības institūcijām, jo īpaši 

starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī lai nodrošinātu lielāku 

pārskatāmību un atbildību. Attiecīgās dalībvalsts parlaments būtu jāinformē 

atbilstīgi valsts noteikumiem un praksei. 
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(6a) Finansiālās palīdzības programmu sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un 

vērtēšanas procesos dalībvalstīm saskaĦā ar spēkā esošajām valsts tiesību normām 

un praksi vajadzētu iesaistīt sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas.  

(7) Attiecīgajām Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) vai Eiropas 

stabilizācijas mehānisma (ESM) struktūrām vajadzētu būt iespējai rīkot diskusiju 

par rezultātiem, kas gūti sarunās starp Komisiju, — kura rīkojas EFSI vai ESM 

vārdā, saziĦā ar ECB un attiecīgā gadījumā ar SVF, — un saĦēmēju dalībvalsti 

par iespējamajiem politiskajiem nosacījumiem, kas saistīti ar šādu finansiālo 

palīdzību, pirms tiek pieĦemts 6. panta 2., 4. un 8.a punktā minētais Padomes 

lēmums. SaskaĦā ar EFSI pamatnolīgumā vai ESM līgumā paredzētajiem 

noteikumiem pieĦems saprašanās memorandu, kurā noteikti sīki izstrādāti 

nosacījumi finansiālās palīdzības piešėiršanai.  
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(7a) Šajā regulā minētā finansiālā palīdzība būtu jāattiecina arī uz finansiālo atbalstu, 

kas piešėirts piesardzības pasākumu veidā, un aizdevumiem, kuri piešėirti banku 

rekapitalizācijai, ja vien nav noteikts citādi.  

(7b) Komisijas lēmums par to, ka dalībvalstij saskaĦā ar šo regulu piemēro pastiprinātu 

uzraudzību, būtu jāpieĦem ciešā sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju, 

Eiropas Sistēmisko risku kolēăiju (ESRK) un attiecīgām Eiropas uzraudzības 

iestādēm1 (EUI). Komisijai būtu arī jāsadarbojas ar Ekonomikas un finanšu 

komiteju, ja tiek lemts par pastiprinātās uzraudzības režīma pagarināšanu. 

(7c) Komisija, pamatojoties uz ārkārtējiem ekonomiskiem apstākĜiem, var ierosināt, lai 

dalībvalstij, uz kuru attiecas makroekonomikas korekciju programma, samazina 

vai atceĜ jebkādus esošos bezprocentu depozītus vai naudassodus, par ko Padome ir 

pieĦēmusi lēmumu saskaĦā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta preventīvo vai 

korektīvo daĜu.  

                                                 
1  Eiropas uzraudzības iestādes veido ar Eiropas Parlamenta un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 
izveidotā Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde), ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1094/2010 izveidotā Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un 
aroda pensiju iestāde) un ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 izveidotā 
Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde).  
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(7d) Uz pieeju informācijai par sagatavošanas darbu saistībā ar ieteikuma pieĦemšanu 

saskaĦā ar 3. panta 4. punktu attiecas Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku 

piekĜuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem1.   

(7e) Kad pieĦem lēmumu saskaĦā ar 6. pantu attiecībā uz konkrētu dalībvalsti un ja 

notikumu attīstība un analīze skaidri rāda, ka ir nepieciešams mehānisms, lai 

nodrošinātu saistību pret kreditoriem ievērošanu un valsts ekonomikas un finanšu 

situācijas stabilizēšanu, Komisiju aicina izstrādāt šāda mehānisma priekšlikumu. 

                                                 
1  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp. 
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(7f) Padomei būtu jāpiešėir pilnvaras pieĦemt ieteikumus par piesardzīgu korektīvu 

pasākumu pieĦemšanu vai par makroekonomikas korekciju programmu 

sagatavošanu, pilnvaras apstiprināt makroekonomikas korekciju programmas, 

pilnvaras pieĦemt lēmumus par galvenajām politiskajām prasībām, ko EFSI vai 

ESM plāno iekĜaut nosacījumos attiecībā uz finansiālo palīdzību, ko piešėir 

piesardzības pasākumu veidā, aizdevumiem, kurus piešėir finanšu iestāžu 

rekapitalizācijai, vai jebkurā jaunā finanšu instrumentā, par kuru vienojas ESM 

ietvaros, kā arī pilnvaras ieteikt dalībvalstīm pieĦemt korektīvus pasākumus 

saskaĦā ar uzraudzību pēc programmas darbības beigām. Šie ir īpaši nozīmīgi 

dalībvalstu ekonomiskās koordinācijas politikas pasākumi, kurus saskaĦā ar 

LESD 121. pantu koordinē Padomē,  

IR PIEĥĒMUŠI ŠO REGULU. 
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1. pants 

Priekšmets un darbības joma  

1. Šajā regulā paredz noteikumus, lai stiprinātu ekonomikas un budžeta uzraudzību 

dalībvalstīs, kuru valūta ir euro un 

– kurās ir vai kuras apdraud nopietnas finansiālās stabilitātes un/vai valsts 

finanšu ilgtspējas grūtības, kas var radīt nelabvēlīgu domino efektu citās 

eurozonas dalībvalstīs, un/vai   

– kuras pieprasa vai saĦem finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām 

dalībvalstīm, Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma (EFSM), Eiropas 

Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI), Eiropas stabilizācijas mehānisma 

(ESM) vai citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, Starptautiskā 

Valūtas fonda (SVF).  



 

AM\930105LV.doc 13/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

1.a Ar šo regulu reglamentē stingrākas ekonomikas politikas koordinēšanas 

noteikumus. 

2. Šī regula attiecas uz tām dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro. 

2.a Piemērojot šo regulu, Komisija, Padome un dalībvalstis pilnībā ievēro LESD 152. 

pantu. Piemērojot šo regulu un saskaĦā ar to pieĦemtos ieteikumus, Komisija, 

Padome un dalībvalstis Ħem vērā valstu praksi un Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 28. pantu, un to piemērošana attiecīgi neskar tiesības 

apspriest, slēgt un īstenot koplīgumus vai rīkoties kolektīvi saskaĦā ar valsts tiesību 

aktiem. 



 

AM\930105LV.doc 14/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

2. pants 

Dalībvalstis, kurām piemēro pastiprinātu uzraudzību 

1. Komisija var nolemt, ka dalībvalstij, kura saskaras ar lielām finansiālās stabilitātes 

grūtībām, kas varētu radīt plašāku negatīvu ietekmi uz citām eurozonas 

dalībvalstīm, tiek piemērota pastiprināta uzraudzība. Izvērtējot to, vai dalībvalsti 

apdraud nopietnas grūtības finanšu stabilitātes jomā, Komisija citu parametru 

starpā izmanto brīdināšanas mehānismu vai, ja pieejams, jaunāko padziĜināto 

pārskatu un veic visaptverošu novērtējumu, jo īpaši Ħemot vērā minētās dalībvalsts 

aizĦēmuma nosacījumus, parādsaistību atmaksāšanas profilu, budžeta struktūras 

stabilitāti, publisko finanšu stabilitāti ilgtermiĦā, parādu sloga nozīmi un tālākas 

izplatīšanās risku, ko dalībvalsts finanšu sektora nopietnās problēmas rada tās 

fiskālajam stāvoklim vai citu dalībvalstu finanšu sektoram. Attiecīgajai dalībvalstij 

pirms tam tiek dota iespēja paust savu nostāju. Ik pēc sešiem mēnešiem Komisija 

lemj, vai pagarināt pastiprinātās uzraudzības režīmu.  
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1.a Ja Komisija saskaĦā ar 1. punktu nolemj piemērot dalībvalstij pastiprinātas 

uzraudzības režīmu, tā pienācīgi informē attiecīgo dalībvalsti par pastiprinātas 

uzraudzības rezultātiem un par to paziĦo ESRK, ECB, kura pilda uzraudzības 

funkcijas, un atbilstīgajām EUI un Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmai (EFUS). 

2. Komisija nolemj piemērot pastiprinātu uzraudzību dalībvalstij, kas saĦem finansiālu 

palīdzību piesardzības pasākumu veidā no vienas vai vairākām citām valstīm, 

EFSM, EFSI, ESM vai jebkuras citas starptautiskas finanšu iestādes, piemēram, 

SVF. Komisija publicē visus lēmumus, ko tā pieĦēmusi saskaĦā ar 1. punktu un šo 

punktu. 
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3. Šā panta 2. punktu nepiemēro dalībvalstij, kas piesardzības pasākuma ietvaros saĦem 

finansiālo palīdzību kredītlīnijas veidā, kura nav piesaistīta nosacījumam, ka 

attiecīgajai dalībvalstij būtu jāpieĦem jauni politikas pasākumi, kamēr vien 

kredītlīnija netiek izmantota. 

3.a Komisija informācijas nolūkā publicē sarakstu ar attiecīgajiem instrumentiem 

finansiālās palīdzības sniegšanai piesardzības pasākumu veidā un pastāvīgi to 

atjaunina, lai Ħemtu vērā iespējamās izmaiĦas EFSI, ESM vai citu starptautisko 

finanšu iestāžu finansiālā atbalsta politikā. 
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3. pants  

Pastiprināta uzraudzība 

1. Ja dalībvalstij tiek piemērota pastiprināta uzraudzība, tā, apspriežoties un 

sadarbojoties ar Komisiju, kas rīkojas saziĦā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), 

Eiropas uzraudzības iestādēm (EUI), ESRK un attiecīgā gadījumā ar SVF, pieĦem 

pasākumus, lai novērstu grūtību cēloĦus vai potenciālos cēloĦus, Ħemot vērā visus 

ieteikumus, kas dalībvalstij sniegti par valsts reformu programmu, kā arī tās 

stabilitātes vai konverăences programmām saskaĦā ar Padomes 1997. gada 

7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokĜa uzraudzības un 

ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu1, Padomes 

1997. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt 

pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu2 vai Regulu (ES) 

Nr. 1176/2011. Par šiem pasākumiem Komisija informē Eurogrupas jautājumu 

darba grupu, Ekonomikas un finanšu komiteju (EFK), Eiropas Parlamenta 

kompetento komiteju un vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts parlamentu 

atbilstīgi valsts praksei. 

                                                 
1  OV L 209, 2.8.1997., 1. lpp. 
2  OV L 209, 2.8.1997., 6. lpp. 
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1.a Sagatavojot 3. panta 4. punktā paredzēto novērtējumu, Komisija Ħem vērā 

iespējamās padziĜinātās pārskatīšanas rezultātus saskaĦā ar Regulu 

Nr. 1176/2011, tostarp valstu ekonomikas politikas izraisītā domino efekta 

izvērtēšanu attiecībā uz dalībvalsti, kurai tiek piemērota pastiprināta uzraudzība, 

atbilstīgi iepriekš minētās regulas 5. panta 2. punktā noteiktajiem principiem. 

2. Stingrāku fiskālā stāvokĜa pārraudzību, kā izklāstīts 7. panta 2., 3. un 6. punktā 

Eiropas Parlamenta un Padomes (…) Regulā (ES) Nr. …/2012  [par kopīgiem 

noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai, un pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs], dalībvalstij, uz kuru attiecas 

pastiprināta uzraudzība, piemēro neatkarīgi no tā, vai pastāv pārmērīgs budžeta 

deficīts. ZiĦojumu saskaĦā ar šā panta 3. punktu iesniedz reizi ceturksnī.  



 

AM\930105LV.doc 19/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

3. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai saskaĦā ar 2. panta 1. punktu 

piemēro pastiprinātu uzraudzību, 

(a) noteiktajos termiĦos saskaĦā ar 35. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, 

Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paziĦo ▌ ECB, ja 

tā veic uzraudzības funkciju, un attiecīgā gadījumā atbilstīgajām EUI 

detalizētu informāciju par norisēm valsts finanšu sistēmā, iekĜaujot arī 

atbilstoši b) apakšpunktam veikto stresa testu un jutīguma analīžu rezultātu 

izklāstu. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem un Ħemot vērā secinājumus, 

kas radušies pēc makroekonomikas nelīdzsvarotības attiecīgo rādītāju 

kopsavilkuma izvērtēšanas, ECB, ja tai uzticētas uzraudzības funkcijas, un 

attiecīgās EUI sadarbībā ar ESRK sagatavo iespējamo finanšu sistēmas 

trūkumu novērtējumu un nosūta šo novērtējumu gan Komisijai tās 

norādītajos termiĦos, gan ECB; 



 

AM\930105LV.doc 20/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

(b) ECB, ja tai uzticētas uzraudzības funkcijas, vai attiecīgā gadījumā atbilstošo 

EUI pārraudzībā veic stresa testus vai jutīguma analīzes, kas vajadzīgas, lai 

novērtētu finanšu sektora spēju pretoties dažādiem makroekonomiskajiem un 

finanšu satricinājumiem, ievērojot norādes, ko Komisija un ECB ir sniegušas 

sadarbībā ar attiecīgajām Eiropas uzraudzības iestādēm un ESRK. Šā panta 

a) apakšpunktā minētā ziĦošana ietver arī informācijas sniegšanu par šajā 

apakšpunktā minēto stresa testu un jutīguma analīžu rezultātu analīzi; 

(c) ECB, ja tai uzticētas uzraudzības funkcijas, vai attiecīgā gadījumā atbilstīgo 

EUI veiktā īpašā izvērtējuma ietvaros tiek regulāri novērtēta attiecībā uz tās 

spējām īstenot finanšu sektora uzraudzību; 

(d) paziĦo visu informāciju, kas vajadzīga, lai saskaĦā ar Regulu (ES) 

Nr. 1176/2011 ▌pārraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību.  



 

AM\930105LV.doc 21/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

3.a Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts, kurai saskaĦā ar 2. panta 2. punktu 

piemēro pastiprinātu uzraudzību,  

(a) noteiktajos termiĦos saskaĦā ar 35. pantu Regulā (ES) Nr. 1093/2010, 

Regulā (ES) Nr. 1094/2010 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paziĦo Komisijai, 

ECB un attiecīgā gadījumā atbilstīgajām EUI detalizētu informāciju par 

norisēm valsts finanšu sistēmā, iekĜaujot arī atbilstoši b) apakšpunktam 

veikto stresa testu un jutīguma analīžu rezultātu izklāstu; 

(b) ECB, ja tai uzticētas uzraudzības funkcijas, vai attiecīgā gadījumā 

atbilstīgās(-o) EUI pārraudzībā veic stresa testus vai jutīguma analīzes, ko 

noteikusi Komisija un ECB saziĦā ar attiecīgo(-ajām) EUI un ESRK un kas 

vajadzīgi, lai novērtētu finanšu nozares spēju izturēt dažādus 

makroekonomiskos un finanšu satricinājumus, un detalizēti informē visas 

minētās iestādes par rezultātiem; 
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(c) attiecīgo EUI veiktā īpašā izvērtējuma ietvaros tiek regulāri novērtēta 

attiecībā uz tās spējām īstenot finanšu sektora uzraudzību; 

(d) paziĦo visu informāciju, kas vajadzīga, lai saskaĦā ar Regulu (ES) Nr. 

1176/2011 pārraudzītu makroekonomikas nelīdzsvarotību. 

Komisija, ECB un attiecīgās EUI nodrošina jebkuras saĦemtās detalizētās 

informācijas konfidencialitāti. 

Dalībvalstis, uz kurām attiecas pastiprināta uzraudzība vai makroekonomikas 

korekciju programma un kuras saĦem finansiālo palīdzību finanšu iestāžu 

rekapitalizācijai, divas reizes gadā ziĦo EFK par nosacījumiem, kas šīm finanšu 

iestādēm ir jāievēro, tostarp attiecībā uz vadītāju atalgojumu. Dalībvalstis ziĦo par 

finanšu sektora piedāvātajiem kredīta nosacījumiem reālās ekonomikas 

sekmēšanai.   
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4. Komisija saziĦā ar ECB un attiecīgajām EUI, un vajadzības gadījumā arī ar SVF, 

veic regulāras pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro pastiprinātu uzraudzību, lai 

pārbaudītu rezultātus, kas gūti, īstenojot 1., 2., 3. un 3.a punktā minētos pasākumus.  

Katru ceturksni tā paziĦo savus secinājumus ▌EFK un Eiropas Parlamenta 

kompetentajai komitejai un jo īpaši novērtē to, vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi. 

Šīs pārskatīšanas misijas aizstāj Regulas (EK) Nr. 1467/97 10.a panta 2. punktā 

paredzēto pārraudzību klātienē. 



 

AM\930105LV.doc 24/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

5. Ja, pamatojoties uz 4. punktā paredzētajām pārskata misijām, ir nolemts, ka 

vajadzīgi turpmāki pasākumi un attiecīgās dalībvalsts finansiālā un ekonomiskā 

situācija būtiskā mērā nelabvēlīgi ietekmē finanšu stabilitāti eurozonā vai tās 

dalībvalstīs, Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var 

ieteikt attiecīgajai dalībvalstij pieĦemt korektīvus piesardzības pasākumus vai 

sagatavot makroekonomikas korekciju programmas projektu. 

Padome var nolemt publiskot savus ieteikumus. 
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6. Ja ieteikums saskaĦā ar 5. pantu tiek publiskots, 

(a) Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai 

dalībvalstij un Komisijai piedalīties viedokĜu apmaiĦā; 

(b) attiecīgās dalībvalsts parlaments var uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties 

viedokĜu apmaiĦā; 

(ba) Padome savlaicīgi informē Eiropas Parlamenta kompetento komiteju par 

ieteikuma saturu.  

6.a Visas procedūras laikā kompetentā Eiropas Parlamenta komiteja un attiecīgās 

dalībvalsts parlaments var uzaicināt SVF, ECB un Komisijas pārstāvjus piedalīties 

ekonomikai veltītā dialogā.  
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4. pants 

Informācija par plānotajiem finansiālās palīdzības pieprasījumiem 

Dalībvalsts, kas plāno pieprasīt finansiālu palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, 

EFSI, ESM, ▌SVF vai citas iestādes, kas nav Savienības iestāde, nekavējoties informē par šo 

nodomu Eurogrupas jautājumu darba grupas priekšsēdētāju, par ekonomikas un 

monetārajiem jautājumiem atbildīgo komisāru un ECB priekšsēdētāju. Pēc tam, kad no 

Komisijas ir saĦemts novērtējums un pirms attiecīgā dalībvalsts vēršas pie potenciālajiem 

aizdevējiem, Eurogrupas jautājumu darba grupā notiek pārrunas par šo plānoto 

pieprasījumu, lai cita starpā izskatītu iespējas, ko sniedz spēkā esošie Savienības vai 

eurozonas finanšu instrumenti.  

Dalībvalsts, kas plāno pieprasīt finanšu palīdzību no EFSM, nekavējoties informē par šo 

nodomu Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētāju, par ekonomikas un 

monetārajiem jautājumiem atbildīgo komisāru un ECB priekšsēdētāju. 
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5. pants 

Novērtējums par valsts parāda atmaksājamību 

Ja finansiālo palīdzību lūdz no EFSM, EFSI vai ESM, Komisija saziĦā ar ECB un, ja 

iespējams, ar SVF ▌izvērtē attiecīgās dalībvalsts valsts parāda atmaksājamību un tās 

faktiskās vai potenciālās finanšu vajadzības. Ja finansiālo palīdzību paredzēts sniegt no 

EFSI vai ESM, minēto novērtējumu nosūta Eurogrupas jautājumu darba grupai, savukārt, 

ja finansiālo palīdzību paredzēts sniegt no EFSM, tad novērtējumu nosūta Ekonomikas un 

finanšu komitejai. 

Valsts parāda atmaksājamības novērtējumu veic, pamatojoties uz visticamāko makrofiskālo 

scenāriju vai  piesardzīgāku scenāriju un budžeta prognozēm, izmantojot visjaunāko 

informāciju un pienācīgi Ħemot vērā secinājumus, kas iekĜauti 3. panta 3. punkta 

a) apakšpunktā minētajā ziĦojumā, kā arī visus saskaĦā ar 3. panta 3. punkta 

b) apakšpunktu veiktos uzraudzības uzdevumus. Izvērtē makroekonomisku un finansiālu 

satricinājumu un nelabvēlīgu notikumu ietekmi uz valsts parāda atmaksājamību.  

Komisija publicē makroekonomisko scenāriju, cita starpā izaugsmes scenāriju, atbilstīgos 

parametrus, kas ir valsts parāda atmaksājamības novērtējuma pamatā, kā arī 

prognozējamo kopējo budžeta pasākumu ietekmi uz ekonomikas izaugsmi.  
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6. pants 

Makroekonomikas korekciju programma 

1. Dalībvalsts, kas pieprasa finansiālo palīdzību no vienas vai vairākām citām valstīm, 

SVF, EFSI vai ESM, vienojoties ar Komisiju, kas darbojas saziĦā ar ECB un 

attiecīgā gadījumā arī ar SVF, sagatavo projektu makroekonomikas korekciju 

programmai, kuras pamatā ir Regulā (ES) Nr. …/2012 [par kopīgiem noteikumiem 

budžeta projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta 

novēršanai eurozonas dalībvalstīs] noteiktās ekonomisko partnerattiecību 

programmas un kura aizstāj šīs programmas, un kurā ir noteikti arī gada budžeta 

mērėi. Makroekonomikas korekciju programmas projektu izstrādā, lai novērstu 

konkrētus riskus, kurus dalībvalsts rada eurozonas finanšu stabilitātei, un 

programmas mērėis ir strauji atjaunot stabilu un ilgtspējīgu ekonomikas un finanšu 

situāciju un atjaunot šīs dalībvalsts spēju pilnībā finansēt pašai sevi finanšu tirgos. 

Makroekonomikas korekciju programmas projekta pamatā ir valsts parāda 

atmaksājamības novērtējums, kuru aktualizē, lai tajā iekĜautu to korektīvo 

pasākumu projekta ietekmi, par kuriem notiek sarunas ar attiecīgo dalībvalsti, un 

kurā pienācīgi Ħemti vērā ▌ ieteikumi, kas adresēti attiecīgajai dalībvalstij saskaĦā 

ar LESD 121., 126., 136. un/vai 148. pantu, un darbības, kuras dalībvalstij jāveic šo 

ieteikumu īstenošanai, un tajā ir izvirzīts mērėis paplašināt, nostiprināt un padziĜināt 

prasītos politikas pasākumus. 
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Makroekonomikas korekciju programmas projektā Ħem vērā attiecīgās dalībvalsts 

atalgojuma noteikšanas praksi un sistēmas un valsts reformu programmu saistībā 

ar Savienības izaugsmes un nodarbinātības stratēăiju. Makroekonomikas 

korekciju programmas projekts pilnībā atbilst LESD 151. panta un Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartas 28. panta noteikumiem. Komisija mutiski informē 

Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāju un 

priekšsēdētāja(-s) vietniekus par gūtajiem rezultātiem makroekonomikas korekciju 

programmas projekta sagatavošanā. Šo informāciju uzskata par konfidenciālu. 

2. Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu 

apstiprina makroekonomikas korekciju programmu, ko sagatavojusi dalībvalsts, kas 

pieprasa finansiālo palīdzību saskaĦā ar 1. punktu. 

Komisija nodrošina, ka saprašanās memorands, ko Komisija paraksta EFSI vai 

ESM vārdā, ir pilnībā saskaĦots ar Padomes apstiprināto makroekonomikas 

korekciju programmu.  
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2.a Lai novērstu ziĦošanas pienākumu dublēšanos, nodrošina konsekventu 

ekonomikas un fiskālo uzraudzību attiecībā uz dalībvalsti, kuras valūta ir euro un 

kura īsteno makroekonomikas korekciju programmu. 

3. Komisija saziĦā ar ECB un vajadzības gadījumā ar SVF pārrauga panākumus, kas 

gūti makroekonomikas korekciju programmas īstenošanā. Reizi trijos mēnešos 

Komisija informē Ekonomikas un finanšu komiteju ▌. Attiecīgā dalībvalsts pilnībā 

sadarbojas ar Komisiju un ECB. Tā jo īpaši sniedz Komisijai un ECB visu 

informāciju, ko Komisija un ECB uzskata par nepieciešamu programmas 

pārraudzībai. Piemēro 3. panta 3.a punktu. 



 

AM\930105LV.doc 31/48 PE489.299v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

4. Komisija — saziĦā ar ECB un vajadzības gadījumā arī ar SVF — kopā ar attiecīgo 

dalībvalsti izskata izmaiĦas un jauninājumus, kas var būt vajadzīgi tās korekciju 

programmā, lai cita starpā pienācīgi Ħemtu vērā būtiskas atšėirības starp 

makroekonomiskajām prognozēm un faktiskajiem rādītājiem, tostarp iespējamās 

korekciju programmas izpildes sekas, nelabvēlīgu domino efektu, kā arī 

makroekonomiskus un finanšu satricinājumus. Padome, rīkojoties pēc Komisijas 

priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu lemj par jebkādām izmaiĦām, kas 

veicamas ▌programmā. 

4.a Cieši sadarbojoties ar Komisiju, attiecīgā dalībvalsts apsver, vai tā veiks visus 

nepieciešamos pasākumus, lai aicinātu privātos ieguldītājus brīvprātīgi saglabāt 

savas vispārējā riska pozīcijas. 
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5. Ja, veicot 3. punktā minēto pārraudzību, tiek konstatētas būtiskas novirzes no 

makroekonomikas korekciju programmas, tad Padome, rīkojoties pēc Komisijas 

priekšlikuma, ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt, ka attiecīgā dalībvalsts 

neatbilst ▌programmā iekĜautajām politikas prasībām. Komisijas priekšlikumā tieši 

izvērtē, vai šī būtiskā novirze ir radusies tādēĜ, ka tās cēloĦus attiecīgajai 

dalībvalstij nav iespējams kontrolēt. 

Fiskālās konsolidācijas pasākumus makroekonomikas korekciju programmā 

iekĜauj, Ħemot vērā nepieciešamību nodrošināt pietiekami daudz līdzekĜu politikas 

īstenošanai būtiski svarīgās jomās, piemēram, izglītības un veselības aprūpes 

nozarē. 

Ja tiek pieĦemts lēmums saskaĦā ar 6. panta 5. punktu, attiecīgā dalībvalsts, cieši 

sadarbojoties ar Komisiju un saziĦā ar ECB un vajadzības gadījumā ar SVF, veic 

pasākumus, kuru mērėis ir stabilizēt tirgus un saglabāt optimālu finanšu sektora 

darbību. 
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6. Dalībvalsts, uz kuru attiecas makroekonomikas korekciju programma, bet kurai ir 

nepietiekamas administratīvās spējas vai nopietnas grūtības īstenot korekciju 

programmu, vēršas pie Komisijas pēc tehniskās palīdzības, ko šajā nolūkā var sniegt 

ekspertu grupas kopā ar dalībvalstu un citām Savienības un/vai attiecīgām 

starptautiskām iestādēm. Atjauninātajās makroekonomikas korekciju programmas 

versijās precīzi izklāsta tehniskās palīdzības mērėus un līdzekĜus un galveno 

uzmanību pievērš jomai, kurā konstatētas būtiskas vajadzības. Tehniskā palīdzība 

var ietvert pastāvīgā pārstāvja un tehnisko darbinieku norīkošanu, kas konsultētu 

valsts iestādes par korekcijas programmas īstenošanu. 

Makroekonomikas korekciju programmu, cita starpā tās mērėus un paredzamo 

korekciju apjomu dara publiski pieejamus. 

Makroekonomikas korekciju programmai pievieno valsts parāda atmaksājamības 

novērtējuma secinājumus. 
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6.a Dalībvalsts, uz kuru attiecas makroekonomikas korekciju programma, veic 

publisko finanšu vispārēju revīziju, lai cita starpā izvērtētu iemeslus, kuru dēĜ ir 

uzkrājies pārmērīgs parāds, kā arī atklātu iespējamos pārkāpumus. 

7. Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai dalībvalstij un 

Komisijai piedalīties viedokĜu apmaiĦā par korekciju programmas izpildes gaitu. 

8. Attiecīgās dalībvalsts parlaments var uzaicināt Komisijas pārstāvjus piedalīties 

viedokĜu apmaiĦā par makroekonomikas korekciju programmas izpildes gaitu. 
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8.a Šo pantu nepiemēro finansiālajai palīdzībai, kas piešėirta piesardzības pasākumu 

veidā, vai aizdevumiem, kuri piešėirti finanšu iestāžu rekapitalizācijai, vai kādam 

citam jaunam finanšu instrumentam, par kuru vienojušās ESM pārvaldes 

strauktūras, vai atbilstīgi grozījumam ESM līgumā, ar ko ESM neparedz 

makroekonomikas korekciju programmu. 

Komisija informācijas nolūkā izveido sarakstu ar attiecīgajiem instrumentiem 

finansiālās palīdzības sniegšanai un pastāvīgi to atjaunina, lai Ħemtu vērā 

iespējamās izmaiĦas ESM finansiālā atbalsta politikā. 

Attiecībā uz šiem instrumentiem Padome, rīkojoties pēc Komisijas priekšlikuma un 

pieĦemot attiecīgajai dalībvalstij adresētu lēmumu, apstiprina galvenās politikas 

prasības, kuras EFSI vai ESM plāno iekĜaut nosacījumos par finansiālo palīdzību, 

ciktāl šo pasākumu saturs atbilst Savienības kompetences jomai, kā paredzēts 

LESD. 

Komisija nodrošina, ka saprašanās memorands, ko Komisija paraksta EFSI vai 

ESM vārdā, ir pilnībā saskaĦots ar šo Padomes lēmumu. 
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6.a pants 

Sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana 

Sagatavojot makroekonomikas korekciju programmu, attiecīgā dalībvalsts Ħem vērā sociālo 

partneru un atbilstošo pilsoniskās sabiedrības organizāciju viedokli, lai panāktu 

vienprātību par tās saturu. 

6.b pants 

Pasākumi nodokĜu ieĦēmumu nodrošināšanai 

Vajadzības gadījumā attiecīgā dalībvalsts, cieši sadarbojoties ar Komisiju un saziĦā ar 

ECB  un attiecīgā gadījumā ar SVF, veic pasākumus, kuru mērėis ir uzlabot nodokĜu 

iekasēšanas iedarbīgumu un efektivitāti un cīnīties ar krāpšanu nodokĜu jomā un 

izvairīšanos no nodokĜu maksāšanas, lai palielinātu nodokĜu ieĦēmumus. 
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7. pants 

Atbilstība pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrai  

1. ▌Makroekonomikas korekciju programma un šīs regulas 6. pantā paredzētās 

izmaiĦas tajā aizstāj stabilitātes programmas iesniegšanu, kas paredzēta Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1466/97 4. pantā. 

2. Ja uz dalībvalsti, kurai piemēro makroekonomikas korekciju programmu, attiecas 

ieteikums saskaĦā ar LESD 126. panta 7. punktu vai pieprasījums saskaĦā ar LESD 

126. panta 9. punktu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanu: 

(a) ▌šīs regulas 6. pantā paredzētā makroekonomikas korekciju programma 

attiecīgā gadījumā aizstāj arī ziĦojumus, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1467/97 3. panta 4.a punktā un 5. panta 1.a punktā; 
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(b) ▌korekciju programmas gada budžeta mērėi, kas paredzēti šīs regulas 6. panta 

3. punktā, attiecīgā gadījumā aizstāj gada budžeta mērėus, kuri minētajā 

ieteikumā vai paziĦojumā iekĜaujami saskaĦā ar Regulas (EK) Nr. 1467/97 

3. panta 4. punktu un 5. panta 1. punktu. Ja uz konkrēto dalībvalsti attiecas 

paziĦojums saskaĦā ar LESD 126. panta 9. punktu, ▌šīs regulas 6. panta 

3. punktā paredzētā korekciju programma aizstāj arī norādes par pasākumiem, 

kas sekmē to mērėu sasniegšanu, kuri paziĦojumā iekĜaujami saskaĦā ar 

Regulas (EK) Nr. 1467/97 5. panta 1. punktu; 

(c) ▌šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj pārraudzību, kas 

paredzēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1467/97 10. panta 1. punktā un 

10.a pantā, un pārraudzību, kas pamato jebkura Regulas (EK) Nr. 1467/97 

4. panta 2. punktā un 6. panta 2. punktā paredzētā lēmuma pieĦemšanu. 
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8. pants 

Atbilstība pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrai 

Regulas (ES) Nr. 1176/2011 par to, kā novērst un koriăēt makroekonomisko nelīdzsvarotību, 

īstenošanu aptur attiecībā uz dalībvalstīm, kurām piemēro makroekonomikas korekciju 

programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaĦā ar šīs regulas 6. panta 2. punktu. Šo apturēšanu 

piemēro, kamēr ir spēkā makroekonomikas korekciju programma. Rezultātu pārskata 

rādītājus, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1176/2011, tomēr integrē makroekonomikas 

korekciju programmas uzraudzībā. 
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9. pants 

Atbilstība Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadam 

▌Šīs regulas 6. panta 3. punktā paredzētā pārraudzība aizstāj Eiropas ekonomikas politikas 

koordinēšanas pusgada uzraudzību un novērtēšanu atbilstīgi 2.a pantam Regulā (EK) 

Nr. 1466/97 par budžeta stāvokĜa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un 

koordinācijas stiprināšanu. Minēto regulu nepiemēro makroekonomikas korekciju 

programmas īstenošanas laikā. 
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10. pants 

Atbilstība Regulai (ES) Nr. XXX par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu 

pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs 

IzĦemot Regulas (ES) Nr. .../2012 1.−4. pantu, Regulas (ES) Nr. …/2012 [par kopīgiem 

noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta 

deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs] īstenošanu aptur attiecībā uz dalībvalstīm, kurām 

piemēro makroekonomikas korekciju programmu, ko apstiprinājusi Padome saskaĦā ar šīs 

regulas 6. panta 2. punktu. Šo apturēšanu piemēro, kamēr ir spēkā makroekonomikas 

korekciju programma. 
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11. pants 

Uzraudzība pēc programmas darbības beigām 

1. Dalībvalstij piemēro uzraudzību pēc programmas darbības beigām, kamēr nav 

atmaksāti vismaz 75 % no finansiālās palīdzības, ko tā saĦēmusi no vienas vai 

vairākām citām valstīm, EFSM, EFSI vai ESM. Padome ▌pēc Komisijas 

priekšlikuma drīkst pagarināt pēc programmas darbības beigām veicamās 

uzraudzības ilgumu, .ja ir pastāvīgi riska faktori, kas apdraud attiecīgās dalībvalsts 

finanšu vai fiskālo stabilitāti. Komisijas priekšlikumu uzskata par pieĦemtu 

Padomē, ja vien tā ar kvalificētu balsu vairākumu neizlemj Komisijas 

priekšlikumu noraidīt 10 dienu laikā, kopš to ir pieĦēmusi Komisija. 

2. Piemēro 3. panta 3. punktu. Pēc Komisijas pieprasījuma dalībvalsts arī sniedz 

informāciju, kas minēta 7. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. XXX par kopīgiem 

noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga 

budžeta deficīta novēršanai eurozonas dalībvalstīs. 
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3. Komisija saziĦā ar ECB regulāri veic pārskata misijas dalībvalstī, kurai piemēro 

uzraudzību pēc programmas darbības beigām, lai novērtētu tās ekonomisko, fiskālo 

un finansiālo stāvokli. Katru pusgadu tā paziĦo savus secinājumus Eiropas 

Parlamenta kompetentajai komitejai, Ekonomikas un finanšu komitejai ▌un 

attiecīgās dalībvalsts parlamentam un jo īpaši novērtē to, vai ir vajadzīgi korektīvi 

pasākumi. 

Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var dot iespēju attiecīgajai dalībvalstij 

piedalīties viedokĜu apmaiĦā par to, kā tiek īstenota uzraudzība pēc programmas 

darbības beigām. 
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4. Padome ▌pēc Komisijas priekšlikuma var ieteikt dalībvalstij, kurai piemēro 

uzraudzību pēc programmas darbības beigām, pieĦemt korektīvus pasākumus. 

Komisijas priekšlikumu uzskata par pieĦemtu Padomē, ja vien tā ar kvalificētu 

balsu vairākumu neizlemj Komisijas priekšlikumu noraidīt 10 dienu laikā, kopš to 

ir pieĦēmusi Komisija. 

4.a Attiecīgās dalībvalsts parlaments var aicināt Komisiju piedalīties viedokĜu apmaiĦā 

par to, kā tiek īstenota uzraudzība pēc programmas darbības beigām. 

 

12. pants 

Balsošana Padomē 

Par šajā regulā minētajiem pasākumiem balso tikai tie Padomes locekĜi, kas pārstāv 

dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, un Padome rīkojas, neĦemot vērā tā Padomes 

locekĜa balsi, kurš pārstāv attiecīgo dalībvalsti. 
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Pirmajā daĜā minēto Padomes locekĜu kvalificēto balsu vairākumu nosaka saskaĦā ar LESD 

238. panta 3. punkta a) apakšpunktu. 

▌ 

13.a pants 

Pārejas noteikums 

Regulas 11. pantu nepiemēro tām dalībvalstīm, uz kurām šīs regulas spēkā stāšanās dienā 

jau attiecas pēc programmas darbības beigām veicamā uzraudzība. Tā vietā piemēro 

noteikumus, nosacījumus un procedūras, kas saistīti ar uzraudzības veikšanu pēc 

programmas darbības beigām un kas pieĦemti attiecīgos ar finansiālās palīdzības 

piešėiršanu saistītos dokumentos. 

13.b pants 

Informācija Eiropas Parlamentam 

Eiropas Parlaments var uzaicināt Padomes un Komisijas pārstāvjus piedalīties dialogā par 

šīs regulas piemērošanu. 
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13.c pants 

Pārejas posma noteikumi 

Šo regulu piemēro dalībvalstīm, kurām [šīs regulas spēkā stāšanās diena] jau tiek sniegta 

palīdzība, īstenojot attiecīgu programmu. 

 

13.d pants 

ZiĦojumi 

1. Komisija līdz 2014. gada 1. janvārim un pēc tam reizi piecos gados publicē 

ziĦojumu par šīs regulas piemērošanu. 

ZiĦojumā cita starpā izvērtē: 

(a) šīs regulas efektivitāti; 
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(b) to, kas ir paveikts, saskaĦā ar LESD nodrošinot dalībvalstu ekonomikas 

politikas ciešāku koordinēšanu un konsekventu saimnieciskās darbības 

konverăenci; 

(c) to, kā šī regula ir veicinājusi Savienības izaugsmes un nodarbinātības 

stratēăijas īstenošanu.  

2. Attiecīgā gadījumā 1. punktā minētajiem ziĦojumiem pievieno priekšlikumu grozīt 

šo regulu. 

3. Šā panta 1. punktā minētos ziĦojumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. 
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14. pants 

Stāšanās spēkā 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaĦā ar Līgumiem. 

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 

Or. en 

 


