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Pakeitimas 272
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 
121 straipsnyje numatytą daugiašalę 
priežiūrą, išnagrinėja atitinkamų valstybių 
narių pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama SESV 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą ir SESV 
148 straipsnyje numatytą užimtumo 
politikos įgyvendinimo patikrinimą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
stabilumo programose pateiktus vidutinės 
trukmės biudžeto tikslus, įvertina, ar 
ekonominės prielaidos, kuriomis 
grindžiama programa, yra patikimos, ar 
koregavimo planas siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo yra tinkamas, ar 
atitinkama valstybė narė pasiekė vykdant 
Europos semestrą numatytą viešųjų 
investicijų tikslą ir ar taikomos arba 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu.

Or. en

Pakeitimas 273
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 
121 straipsnyje numatytą daugiašalę 
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išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

priežiūrą, išnagrinėja atitinkamų valstybių 
narių pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus ir numatomą skolos santykio raidą, 
įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Or. pt

Pakeitimas 274
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Remdamasi Komisijos, Ekonomikos ir 
finansų komiteto ir Socialinės apsaugos 
komiteto pateiktais vertinimais, Taryba, 
vykdydama Sutarties 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus, 
įvertina, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Or. en
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Pakeitimas 275
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 1 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių valdžios sektoriaus skola viršija 60 
% BVP arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba nagrinėja, ar metinis pagal 
ciklą pakoreguoto biudžeto balanso 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones pagerėjimas yra didesnis negu 
1 % BVP. Taryba atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 276
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba ir Komisija, vertindamos vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skolos lygis viršija 60 % BVP arba 
kuriose didelė bendro skolos netvarumo 
grėsmė, atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra gerokai didesnis negu 
0,5 % BVP. Taryba ir Komisija atsižvelgia 
į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais 
dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 277
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 

Taryba ir Komisija, vertindamos vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
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būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skolos lygis viršija 60 % BVP arba 
kuriose pastebima bendro skolos 
netvarumo grėsmė, atveju Taryba ir 
Komisija nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra gerokai didesnis negu 
0,5 % BVP. Taryba ir Komisija atsižvelgia 
į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais 
dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 278
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 

Taryba ir Komisija, vertindamos vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skolos lygis viršija 60 % BVP arba 
kuriose didelė bendro skolos netvarumo 
grėsmė, atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra gerokai didesnis negu 
0,5 % BVP. Taryba ir Komisija atsižvelgia 
į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais 
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atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 279
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba ir Komisija, vertindamos vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, įprastu etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė, atveju Taryba ir 
Komisija nagrinėja, ar metinis pagal 
struktūrą, ciklą ir ilgalaikį laikotarpį 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas atitinka etaloną. Taryba ir 
Komisija atsižvelgia į tai, ar ekonominio 
pakilimo laikotarpiais dedama daugiau 
koregavimo pastangų, o nuosmukio 
laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau 
ribotos.

Or. en
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Pakeitimas 280
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba ir Komisija, vertindamos vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė, kuriose didelis 
privataus sektoriaus įsiskolinimas, dideli 
neapibrėžtieji ir (ar) numanomi 
įsipareigojimai arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba ir Komisija nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Or. en

Pagrindimas

Bendram šalies tvarumui įvertinti svarbūs visi šie veiksniai.



PE458.764v01-00 10/182 AM\857518LT.doc

LT

Pakeitimas 281
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių valdžios sektoriaus skola viršija 60 
% BVP orientacinę ribą arba kuriose 
didelė fiskalinio netvarumo grėsmė, arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
Taryba atsižvelgia į tai, ar ekonominio 
pakilimo laikotarpiais dedama daugiau 
koregavimo pastangų, o nuosmukio 
laikotarpiais šios pastangos gali būti labiau 
ribotos.

Or. en

Pakeitimas 282
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa



AM\857518LT.doc 11/182 PE458.764v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas pirminis balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, kas būtina 
valstybės narės vidutinės trukmės biudžeto 
tikslui pasiekti. Valstybių narių, kurių 
skola yra didelė arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba nagrinėja, ar metinis pagal 
ciklą pakoreguoto pirminio balanso 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones pagerėjimas yra didesnis negu 
0,5 % BVP. Taryba atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. pt

Pakeitimas 283
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 

Taryba ir Parlamentas, vertindami 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
reikalingą koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
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būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių grynoji skola yra didelė arba kuriose 
yra susidaręs perviršinis makroekonominis 
ir socialinis disbalansas, arba kuriose yra ir 
didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba ir Parlamentas nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
pakankamai arti 0,5 % BVP. Taryba ir 
Parlamentas atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 284
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Taryba atsižvelgia 
į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais 
dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.
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laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Or. en

Pakeitimas 285
Anni Podimata

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Taryba atsižvelgia 
į tai, ar ekonominio pakilimo laikotarpiais 
dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos.

Or. en
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Pakeitimas 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais arba 
reaguojant į itin išskirtines aplinkybes 
valstybėje narėje šios pastangos gali būti 
labiau ribotos. .

Or. el

Pakeitimas 287
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Taryba, vertindama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti reikalingą 
koregavimo planą, nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP, atsižvelgiant į 
visus svarbius veiksnius. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos labiau ribotos laikantis 10a 
straipsnyje nustatytos taškų sistemos.

Or. en

Pakeitimas 288
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba 

Išbraukta.
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planuojama imtis pajamų srityje, poveikį, 
atitiktų atsargią fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 289
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba planuojama 
imtis pajamų srityje, poveikį, atitiktų 
atsargią fiskalinę politiką.

Pakankama pažanga siekiant vidutinės 
trukmės tikslo vertinama remiantis bendru 
įvertinimu, pagrįstu struktūrinio balanso 
kriterijumi, įskaitant išlaidų atmetus 
diskrecines įplaukų didinimo priemones 
analizę. Tam Taryba ir Komisija įvertina, 
ar valdžios sektoriaus išlaidų augimo raida, 
vertinama atsižvelgiant į priemonių, kurių 
imamasi arba planuojama imtis pajamų 
srityje, poveikį, atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 290
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba planuojama 
imtis pajamų srityje, poveikį, atitiktų 

Pakankama pažanga siekiant vidutinės 
trukmės tikslo vertinama remiantis bendru 
įvertinimu, pagrįstu struktūrinio balanso 
kriterijumi, įskaitant išlaidų atmetus 
diskrecines įplaukų didinimo priemones 
analizę. Tam Taryba ir Komisija įvertina, 
ar valdžios sektoriaus išlaidų augimo raida, 
vertinama atsižvelgiant į priemonių, kurių 
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atsargią fiskalinę politiką. imamasi arba planuojama imtis pajamų 
srityje, poveikį, atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 291
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida ir mokestinių įplaukų augimo raida, 
vertinama atsižvelgiant į galimą 
atsveriamąjį kompensacinių diskrecinių  
priemonių poveikį, atitiktų patikimą 
fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 292
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdamos užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
ir Komisija tikrina, ar valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitinka koregavimo siekiant 
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vidutinės trukmės tikslų planą.

Or. en

Pakeitimas 293
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdamos užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
ir Komisija tikrina, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitiktų tvarią fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 294
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų tvarią 
fiskalinę politiką.

Or. en
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Pakeitimas 295
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra 
atsargi, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Išbraukta.

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;
b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;
c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Or. en
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Pakeitimas 296
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra 
atsargi, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Išbraukta.

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;
b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;
c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Or. en
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Pakeitimas 297
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra 
atsargi, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Išbraukta.

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;
b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;
c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Or. en
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Pakeitimas 298
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra tvari, ir 
todėl ja padedama siekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo ir jo tvarumo laikui bėgant, 
jei įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 299
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) pagal ciklą pakoreguotų valdžios 
sektoriaus įplaukų, atmetus vienkartines 
ir kitas laikinąsias priemones, augimas 
neviršija vidutinio periodiškai 
atnaujinamo dešimties metų BVP augimo 
rodiklio ir valdžios sektoriaus išlaidos 
paprastai neviršija vidutinio periodiškai 
atnaujinamo dešimties metų BVP augimo 
rodiklio;

Or. en
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Pakeitimas 300
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio įverčio, o mokestinių 
įplaukų augimas neatsilieka nuo valdžios 
sektoriaus įplaukų, nebent perviršis ar 
trūkumas kompensuojami diskrecinėmis 
įplaukų ir (arba) išlaidų koregavimo 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Žr. ETUC 1 pakeitimą. Be to, neteisingas argumentas, kad vyriausybės gali kontroliuoti 
išlaidas, bet ne įplaukas. Tiek išlaidos, tiek įplaukos stipriai susijusios su verslo ciklu – 
nuosmukis naikina mokestines įplaukas ir didina valdžios sektoriaus išlaidas. 

Pakeitimas 301
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio įverčio, o mokestinių 
įplaukų augimas neatsilieka nuo valdžios 
sektoriaus įplaukų, nebent perviršis ar 
trūkumas kompensuojami diskrecinėmis 
įplaukų ir (arba) išlaidų koregavimo 
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priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 302
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 303
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 305
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 306
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

b) normalias apimtis viršijantis 
diskrecinis išlaidų didinimas arba 
diskrecinis valdžios sektoriaus įplaukų 
mažinimas vykdomas kartu su kitomis 
diskrecinėmis priemonėmis išlaidų ir 
(arba) mokestinių įplaukų srityje.

Or. en

Pakeitimas 307
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
mokestinių įplaukų augimas neturėtų 
viršyti vidutinės trukmės laikotarpio BVP 
augimo rodiklio, o metinis vidutinės 
trukmės laikotarpio išlaidų augimas 
neturėtų viršyti rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį. Kiekybiškai 
įvertinant  ir vertinant valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raidą neatsižvelgiama į 
pašalpų bedarbiams ir kitų su verslo ciklu 
susijusių socialinių išlaidų poveikį. 
Nukrypimai nuo šių orientacinių išlaidų 
ir augimo tendencijų nelaikomas 
trūkumu, jei šiuos nukrypimus atsveria 
išlaidų arba įplaukų (arba jų kartu) 
diskrecinės priemonės. Valdžios 
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sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas, taip pat skirtumas tarp 
mokestinių įplaukų augimo ir vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklių turi būti 
tokie, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo.

Or. en

Pakeitimas 308
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
mokestinių įplaukų augimas neturėtų 
viršyti vidutinės trukmės laikotarpio BVP 
augimo rodiklio, o metinis vidutinės 
trukmės laikotarpio išlaidų augimas 
neturėtų viršyti rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį. Kiekybiškai 
įvertinant  ir vertinant valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raidą neatsižvelgiama į 
pašalpų bedarbiams ir kitų su verslo ciklu 
susijusių socialinių išlaidų poveikį. 
Nukrypimai nuo šių orientacinių išlaidų 
ir augimo tendencijų nelaikomas 
trūkumu, jei šiuos nukrypimus atsveria 
išlaidų arba įplaukų (arba jų kartu) 
diskrecinės priemonės. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio skirtumas, taip pat skirtumas tarp 
mokestinių įplaukų augimo ir vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklių turi būti 
tokie, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;
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Or. en

Pakeitimas 309
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
jų pirminio balanso augimo rodiklis turi 
būti mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį. Šis skirtumas 
tarp rodiklių turėtų užtikrinti deramą 
prisiderinimą prie vidutinės trukmės 
biudžeto tikslų, nekliudant esant reikalui 
įgyvendinti aktyvią biudžeto politiką; 

Or. pt

Pakeitimas 310
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už orientacinį vidutinės trukmės 
galimo BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
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vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

orientacinio vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklio skirtumas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 311
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už orientacinį vidutinės trukmės 
galimo BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
orientacinio vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklio skirtumas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
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išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už orientacinį vidutinės trukmės 
galimo BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
orientacinio vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklio skirtumas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 313
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už tvarų vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio skirtumas 
turi būti toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
ir tvarus koregavimas siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 314
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 315
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 316
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslu, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu. 

Or. en

Pakeitimas 317
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
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padidinimais. 
Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių.  
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslu, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu. 

Or. en

Pakeitimas 318
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslu, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
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įplaukų padidinimu. 

Or. en

Pakeitimas 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslu, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu.

Or. en

Pakeitimas 320
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis penkerių 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
periodiškai atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 322
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklis vertinamas remiantis 
į ateitį arba praeitį orientuotomis 
prognozėmis, tačiau dėl pastarųjų 
neturėtų sulėtėti artėjimas prie vidutinės 
trukmės tikslo. Prognozės periodiškai 
atnaujinamos.
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Or. en

Pakeitimas 323
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklis vertinamas remiantis 
į ateitį arba praeitį orientuotomis 
prognozėmis, tačiau dėl pastarųjų 
neturėtų sulėtėti artėjimas prie vidutinės 
trukmės tikslo. Prognozės periodiškai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 324
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklis turėtų būti vertinamas 
remiantis dešimties metų prognozėmis, 
kurios turi būti periodiškai atnaujinamos. 
Komisija viešai paskelbia skaidrų, 
nepriklausomą ir pagrįstą šių prognozių 
metodikos įvertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 325
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Tvarus vidutinės trukmės augimas turėtų 
būti vertinamas remiantis dešimties metų 
prognozėmis, kurios turi būti periodiškai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 326
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklis turėtų būti lygus galimo 
augimo rodikliui, apskaičiuotam vidutinės 
trukmės laikotarpiui ir sumažintam tam 
tikru atsargumo dėlei nustatytu dydžiu.. 
Galimo augimo rodikliai turi būti 
skaičiuojami nacionaliniu lygmeniu, 
remiantis Europos Komisijos nustatyta 
standartizuota tvarka Išsamūs 
apskaičiavimai būtų nurodomi 
atitinkamose stabilumo [ir 
konvergencijos] programose.

Or. en

Pagrindimas

The amendment is justified in order to palliate the impact on expenditure growth of 
overoptimistic projections. To this end, the average growth rate is used as a cap (i.e. the 
growth rate used as a reference for expenditure growth is the lower of the past and future 
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rates).  This cap is decreased by one [third] of the standard deviation observed in the past 10-
years, which is a volatility measure.  The higher the standard deviation (the volatility), the 
higher the risk of overoptimistic projections – projections are less reliable in case volatility is 
high, thus the need for an additional safety buffer.

Pakeitimas 327
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 328
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Laikoma, kad fiskaline politika padedama 
siekti vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
jei, be kita ko, politikos formuotojai 
atsisako bendro pobūdžio mokesčių 
mažinimo ir įgyvendina priemones, skirtas 
stabilizuoti ir prireikus padidinti 
mokestinių įplaukų dalį BVP.
Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas struktūrines 
reformas, kurios padeda siekti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslų. Ypatingas 
dėmesys skiriamas tam, kokiu mastu šios 
reformos prisideda prie užimtumo 
didinimo ir skurdo mažinimo.
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Or. en

Pakeitimas 329
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas struktūrines 
reformas, kurios padeda siekti Sąjungos 
užimtumo ir racionalaus, tvaraus bei 
visus apimančio augimo tikslų. Ypatingas 
dėmesys skiriamas tam, kokiu mastu šios 
reformos prisideda prie užimtumo 
didinimo ir skurdo mažinimo. Tokias 
reformas įgyvendinančioms valstybėms 
narėms leidžiama nukrypti nuo 
koregavimo siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo plano arba nuo paties 
tikslo.

Or. en

Pakeitimas 330
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas struktūrines 
reformas, kurios padeda siekti Sąjungos 
augimo, užimtumo ir socialinės bei 
regioninės sanglaudos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 331
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
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įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui, mažinant 
viešųjų finansų tvarumo trūkumą .

Or. fi

Pakeitimas 332
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, į ateitį orientuotas 
išlaidas mokslinių tyrimų ir technologijų 
plėtros, švietimo ir pagrindinių 
infrastruktūrų srityje, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 333
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždamos koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdamos laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
ir Komisija atsižvelgia tik į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 334
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 

Apibrėždamos koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdamos laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
ir Komisija atsižvelgia tik į įgyvendinamas 
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struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 335
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų tvarų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 336
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 337
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 338
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 339
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 

Ypatingas dėmesys skiriamas reformoms, 
kuriomis išsaugojamos esamos darbo 
vietos ir kuriamos naujos ir geresnės 
darbo vietos, taip pat reformoms, 
paremtoms viešosiomis investicijomis.. 
Tokias reformas įgyvendinančioms 
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leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo 
koregavimo plano siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo paties 
tikslo.

Or. en

Pakeitimas 340
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Iš šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 341
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Iš šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 342
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 

Iš šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
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deficito pamatinės vertės atžvilgiu. deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Iš šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis stiprinama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 



AM\857518LT.doc 51/182 PE458.764v01-00

LT

draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąją naudą, kuri 
patiriama įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. hu

Pakeitimas 345
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypstama tik vienerių metų 
laikotarpiu ir kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu.

Or. fi
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Pakeitimas 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir pensijų 
kaupimo iš socialinio draudimo įmokų 
pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. el

Pakeitimas 347
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka bendras valstybių narių ir 
Sąjungos ekonominės politikos gaires.

Taryba taip pat nagrinėja, ar ekonominės ir 
socialinės konvergencijos programos 
turiniu padedama siekti konvergencijos 
euro zonoje ir ar atitinkamų valstybių 
narių ekonominė politika atitinka bendras 
Sąjungos ekonominės politikos gaires.

Or. pt
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Pakeitimas 348
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka bendras valstybių narių ir 
Sąjungos ekonominės politikos gaires.

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka SESV 9 straipsnio 
nuostatas, ypač ekonomikos augimo, 
aukšto užimtumo lygio skatinimo, 
tinkamos socialinės apsaugos garantijų ir 
kovos su socialine atskirtimi srityse, 
bendras valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gaires.

Or. en

Pakeitimas 349
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
konvergencijos euro zonoje, glaudesnio 
ekonominės politikos koordinavimo ir ar 
atitinkamos valstybės narės ekonominė 
politika atitinka bendras valstybių narių ir 
Sąjungos ekonominės politikos gaires.

Taryba taip pat nagrinėja, ar stabilumo 
programos turiniu padedama siekti tvarios 
ir tikros konvergencijos euro zonoje, 
glaudesnio ekonominės politikos 
koordinavimo ir ar atitinkamos valstybės 
narės ekonominė politika atitinka bendras 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gaires.

Or. en
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Pakeitimas 350
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai 
nukrypti nuo koregavimo plano, kuris 
reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimybės dėl didelio ekonomikos nuosmukio skirti išimtis kliudo automatiškai taikyti 
procedūras.   Visapusiškas taisyklių ir procedūrų įgyvendinimas turi būti garantuotas, 
siekiant užtikrinti ekonomikos valdymo sistemos patikimumą, todėl derėtų vengti išlygų, 
kuriomis leidžiama netaikyti nuostatų.

Pakeitimas 351
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
siekiant vidutinės trukmės tikslų, 
nurodytų ketvirtoje pastraipoje, jei tai 
nekelia grėsmės fiskaliniam tvarumui 
vidutinės trukmės laikotarpiu.
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Or. en

Pakeitimas 352
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
siekiant vidutinės trukmės tikslų, 
nurodytų ketvirtoje pastraipoje, jei tai 
nekelia grėsmės fiskaliniam tvarumui 
vidutinės trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 353
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, nustatyto jų 
vidutinės trukmės biudžeto tiksluose.

Or. en
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Pakeitimas 354
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
nustatyto pagal vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą.

Or. en

Pakeitimas 355
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio ekonomikos nuosmukio metu, 
įskaitant laikotarpį iš karto po jo, taip pat 
laikotarpį, kai ekonomika dar veikia ne 
visu pajėgumu, valstybėms narėms 
leidžiama laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 356
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, siekiant vidutinės 
trukmės tikslo, nurodyto ketvirtoje 
pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 357
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio ekonomikos nuosmukio 
laikotarpiais valstybėms narėms gali būti 
leidžiama laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 358
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
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nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama tik vykdant 
ekonomikos atgaivinimą skatinančias 
priemones laikinai nukrypti nuo 
koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. hu

Pakeitimas 360
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu, vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu, Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 

2. Komisija išnagrinėja stabilumo 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Komisija 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu Komisija nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
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sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.“

atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą. Taryba kvalifikuota balsų 
dauguma gali atmesti šią Komisijos 
nuomonę. Komisijos nuomonė nedelsiant 
paskelbiama viešai.

Or. de

Pakeitimas 361
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

2. Komisija išnagrinėja stabilumo 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Komisija 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu Komisija nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje tvarią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti tokią 
programą. Taryba kvalifikuota balsų 
dauguma gali atmesti šią Komisijos 
nuomonę. Komisijos nuomonė 
paskelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 362
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 2. Komisija išnagrinėja ekonominės ir 
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ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie 
programą. Jeigu, vadovaudamasi 
Sutarties 121 straipsniu, Taryba 
nusprendžia, kad programos tikslus ir turinį 
reikia sugriežtinti, ypač turint omenyje 
apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

socialinės konvergencijos programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Komisija 
informuoja Tarybą. Jei Taryba 
nusprendžia, kad programos tikslus ir turinį 
reikia sugriežtinti, ypač turint omenyje 
apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
imtis atitinkamų veiksmų.

Or. pt

Pakeitimas 363
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje 
ragina atitinkamą valstybę narę patikslinti 
savo programą.

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi SESV 121 straipsniu 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

Or. en
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Pakeitimas 364
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Parlamentu ir Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje tvarią ir efektyvią fiskalinę 
politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 365
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje apdairią 

2. Taryba išnagrinėja stabilumo programą 
ilgiausiai per tris mėnesius nuo programos 
pateikimo. Atsižvelgdama į Komisijos 
rekomendaciją ir pasikonsultavusi su 
Ekonomikos ir finansų komitetu bei 
Socialinės apsaugos komitetu Taryba 
prireikus pateikia nuomonę apie programą. 
Jeigu vadovaudamasi Sutarties 121 
straipsniu Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
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fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

sugriežtinti, ypač turint omenyje tvarią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 366
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama Sutarties 121 straipsnio 
3 dalyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
Taryba, remdamasi valstybių narių, kurių 
valiuta – euras, pateikta informacija ir 
Komisijos, Ekonomikos ir finansų 
komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos stabilumo 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 367
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 

1. Vykdydama Sutarties 121 straipsnio 
3 dalyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
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remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

Taryba, remdamasi dalyvaujančių 
valstybių narių pateikta informacija ir 
Komisijos, Ekonomikos ir finansų 
komiteto, Užimtumo komiteto ir 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos stabilumo 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 368
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano.

Or. en
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Pakeitimas 369
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 370
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
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numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

numatyto koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 372
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 

1. Vykdydamos SESV 121 straipsnio 
3 dalyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
Taryba ir Komisija, remdamosi 
dalyvaujančių valstybių narių pateikta 
informacija ir Komisijos bei Ekonomikos ir 
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vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

finansų komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos stabilumo programos, visų 
pirma siekdamos nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo tvarios fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 373
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos bei 
Ekonomikos ir finansų komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
stabilumo programos, visų pirma siekdama 
nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
atsargios fiskalinės politikos.

1. Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi dalyvaujančių valstybių narių 
pateikta informacija ir Komisijos, 
Ekonomikos ir finansų komiteto bei 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos stabilumo 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano nukrypus nuo tvarios 
fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 374
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei 
pateikti įspėjimą.

Išbraukta.

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.
Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.
Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Or. en

Pakeitimas 375
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo vidutinės trukmės 
tikslui, nurodytam šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
pasiekti reikalingo koregavimo plano 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį atitinkamai 
valstybei narei pateikia įspėjimą. Toks 
įspėjimas skelbiamas viešai ir Europos 
Parlamentas gali pakviesti atitinkamą 
valstybę narę Parlamento 
kompetentingam komitetui paaiškinti savo 
politiką.
Per vieną mėnesį po to, kai stipriai 
nukrypstama nuo pirmoje pastraipoje 
nurodyto reikalavimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos rekomendacija pagal SESV 121 
straipsnio 4 dalį, priima rekomendaciją 
dėl politinių priemonių ir nustato ne 
ilgesnį kaip penkių mėnesių terminą 
nukrypimui ištaisyti. Jei nukrypimas ypač 
ženklus arba atvejis ypač rimtas, šis 
terminas yra ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita per vieną mėnesį 
paskelbiama viešai.
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje nustatytą terminą, kaip 
nurodyta antroje pastraipoje, nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybės narės nesilaikymą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
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Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.
Nukrypimas nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba jam pasiekti tinkamo 
koregavimo plano vertinamas remiantis 
bendru įvertinimu, pagrįstu struktūrinio 
balanso kriterijumi, įskaitant išlaidų 
atmetus diskrecines įplaukų didinimo 
priemones, nurodytas 5 straipsnio 1 
dalyje, analizę.

Or. en

Pakeitimas 376
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui, Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui, Komisija pagal SESV 
121 straipsnio 4 dalį gali atitinkamai 
valstybei narei pateikti įspėjimą. Toks 
įspėjimas skelbiamas viešai. Komisija 
Europos Parlamentui ir jo atsakingam 
komitetui pristato ir paaiškina savo 
rekomendacijas, skirtas atitinkamai 
valstybei narei. Tokio didelio nukrypimo 
atveju Komisija gali atitinkamos valstybės 
narės paprašyti pateikti papildomą 
ataskaitą. 
Per vieną mėnesį po to, kai stipriai 
nukrypstama nuo pirmoje pastraipoje 
nurodyto reikalavimo, Taryba, remdamasi 
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Komisijos rekomendacija pagal SESV 121 
straipsnio 4 dalį, priima rekomendaciją 
dėl politinių priemonių ir nustato ne 
ilgesnį kaip penkių mėnesių terminą 
nukrypimui ištaisyti. Jei nukrypimas ypač 
ženklus arba atvejis ypač rimtas, šis 
terminas yra ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita gali būti skelbiama 
viešai. 
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje pagal antros pastraipos 
nuostatas numatytą terminą nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybė narės pažeidimą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 377
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 
9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą. Toks įspėjimas skelbiamas viešai 
ir Europos Parlamentas nedelsiant 
pakviečia atitinkamą valstybę narę 
Parlamento kompetentingam komitetui 
paaiškinti savo politiką. Tokio didelio 
nukrypimo atveju Komisija gali 
atitinkamos valstybės narės paprašyti 
pateikti papildomą ataskaitą.
Per vieną mėnesį po to, kai pagal pirmą 
pastraipą ženkliai nukrypstama nuo 
nustatytų reikalavimų, Taryba, 
remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį, priima 
rekomendaciją dėl politinių priemonių ir 
nustato ne ilgesnį kaip penkių mėnesių 
terminą nukrypimui ištaisyti. Jei 
nukrypimas ypač ženklus arba atvejis 
ypač rimtas, šis terminas yra ne ilgesnis 
kaip trys mėnesiai. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, rekomendaciją 
viešai paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita nedelsiant skelbiama 
viešai.
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje pagal antros pastraipos 
nuostatas numatytą terminą nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybė narės pažeidimą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
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Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą pirmąją 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.

Or. de

Pakeitimas 378
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 
5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą. Toks įspėjimas skelbiamas viešai 
ir Europos Parlamentas gali pakviesti 
atitinkamos valstybės narės atstovus 
susitikti su atsakingu Parlamento 
komitetu ir pagrįsti savo nustatytą 
politiką.
Per du mėnesius po įspėjimo Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu pagal 
SESV 121 straipsnį, priima 
rekomendaciją, kurioje nustato terminą 
nukrypimui ištaisyti. Taryba savo priimtą 
poziciją skelbia viešai.
Komisija stebi rekomendacijoje numatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ataskaita paskelbiama viešai.
Jeigu iki Tarybos parengtoje 
rekomendacijoje nustatyto termino 
atitinkama valstybė narė nesiima veiksmų, 
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Taryba priima naują rekomendaciją, 
kurioje nurodoma, jog valstybė narė 
nesilaiko nustatytos tvarkos. Atitinkama 
valstybė narė tokiu atveju privalo priimti 
savo parlamento patvirtintą veiksmų 
planą, kuriame nustatomi veiksmai 
siekiant užtikrinti rezultatų, dėl kurių ji 
įsipareigojo vykstant Europos semestrui.  
Tuo pat metu Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, pateikia oficialią 
ataskaitą Europos Vadovų Tarybai.
Tarybos rekomendacija pradėtas procesas 
užbaigiamas rezultatų įvertinimu kitame 
Europos semestro susitikime.

Or. pt

Pakeitimas 379
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Pastebėto didelio nukrypimo nuo 
koregavimo plano, kuriuo siekiama 
vidutinės trukmės tikslo, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju Komisija gali 
atitinkamos valstybės narės paprašyti 
pateikti papildomą ataskaitą ir siekdama 
užkirsti kelią perviršinio deficito 
susidarymui, pagal SESV 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą. Toks įspėjimas skelbiamas viešai 
ir Europos Parlamentas gali pakviesti 
atitinkamą valstybę narę Parlamento 
kompetentingam komitetui paaiškinti savo 
politiką. Tokio didelio nukrypimo atveju 
Komisija gali atitinkamos valstybės narės 
paprašyti pateikti papildomą ataskaitą.
Per vieną mėnesį po to, kai stipriai 
nukrypstama nuo pirmoje pastraipoje 
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nurodyto reikalavimo, Taryba, remdamasi 
Komisijos rekomendacija pagal SESV 121 
straipsnio 4 dalį, priima rekomendaciją 
dėl politinių priemonių ir nustato ne 
ilgesnį kaip penkių mėnesių terminą 
nukrypimui ištaisyti. Jei nukrypimas ypač 
ženklus arba atvejis ypač rimtas, šis 
terminas yra ne ilgesnis kaip trys 
mėnesiai. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita gali būti skelbiama 
viešai.
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje nustatytą terminą, kaip 
nurodyta antroje pastraipoje, nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybės narės nesilaikymą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 380
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito ar proficito 
susidarymui, Komisija pagal Sutarties 121 
straipsnio 4 dalį gali atitinkamai valstybei 
narei pateikti įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 381
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo koregavimo plano, 
kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 382
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės Didelio nukrypimo nuo tvarios fiskalinės 
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politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui, Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

politikos, nurodytos šio reglamento 
5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui, Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 383
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pateikus įspėjimą, įsigalioja 
reikalavimų dėl kapitalo pagal 
Reglamento Nr. .../2011 dėl veiksmingo 
biudžetinės priežiūros užtikrinimo euro 
zonoje 5a straipsnį (naują) vertinimo 
pokyčiai.

Or. en

Pakeitimas 384
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 

Išbraukta.
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priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,25 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,1 % BVP per metus atsižvelgiant į dvejų 
iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 386
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Į įvertinimą, ar nukrypimas didelis, be 
kita ko, derėtų įtraukti šiuos kriterijus: 
valstybėms narėms, kurios nepasiekė 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
įvertinant struktūrinio balanso pokytį, 
laikoma, kad nukrypimas didelis, jei jis yra 
ne mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį; įvertinant 
išlaidų pokyčius atmetus diskrecines 
įplaukų didinimo priemones, nukrypimas 
laikomas dideliu, jei  jo bendras poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba per dvejus metus iš eilės.

Or. en

Pakeitimas 387
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 

Į įvertinimą, ar nukrypimas didelis, be 
kita ko, derėtų įtraukti šiuos kriterijus: 
valstybėms narėms, kurios nepasiekė 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
įvertinant struktūrinio balanso pokytį, 
laikoma, kad nukrypimas didelis, jei jis yra 
ne mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį; įvertinant 
išlaidų pokyčius atmetus diskrecines 
įplaukų didinimo priemones, nukrypimas 
laikomas dideliu, jei  jo bendras poveikis 
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vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba per dvejus metus iš eilės.

Or. en

Pakeitimas 388
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Į įvertinimą, ar nukrypimas didelis, be 
kita ko, derėtų įtraukti šiuos kriterijus: 
valstybėms narėms, kurios nepasiekė 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
įvertinant struktūrinio balanso pokytį, 
laikoma, kad nukrypimas didelis, jei jis yra 
ne mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį; įvertinant 
išlaidų pokyčius atmetus diskrecines 
įplaukų didinimo priemones, nukrypimas 
laikomas dideliu, jei  jo bendras poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba per dvejus metus iš eilės.

Or. en

Pakeitimas 389
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios Laikoma, kad pastebėtas nukrypimas nuo 
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fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

koregavimo plano, kuriuo siekiama 
vidutinės trukmės tikslo, yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su orientaciniu 
galimu vidutinės trukmės BVP augimu, 
nekompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis; arba diskrecinės 
pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo nuo metinės 
valdžios sektoriaus balanso korekcijos, 
kurios reikalaujama pagal 5 straipsnio 1 
dalį, poveikis valdžios sektoriaus balansui 
yra ne mažesnis kaip 0,5 % BVP per 
vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 390
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo koregavimo 
plano, kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, yra didelis, jei egzistuoja 
šios sąlygos: pernelyg didelis išlaidų, 
neskaitant viešųjų investicijų, suderinamų 
su vidutinės trukmės biudžeto tikslu, 
augimas nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais;
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Or. en

Pakeitimas 391
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo vidutinės  
trukmės tikslo yra didelis, jei egzistuoja 
šios sąlygos: išlaidų augimas 
nesuderinamas su koregavimo plano, 
siekiant vidutinės trukmės tikslo, 
nekompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis; arba diskrecinės 
pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 392
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 

Laikoma, kad nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su tvarią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
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pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 393
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su tvarią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 394
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 395
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 396
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė viršijo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą arba jei turima taškų pagal 
10a straipsnyje nustatytą taškų sistemą, 
atsižvelgiant į tai, ar yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
ir jei stabilumo programoje išdėstyti 
biudžeto planai nekelia grėsmės šiam 
tikslui programos laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 397
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Nukrypimą galima laikyti nereikšmingu 
esant dideliam euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukiui, jei tai nekelia 
grėsmės fiskaliniam tvarumui vidutinės 
trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 398
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 

Nukrypimą galima laikyti nereikšmingu 
esant dideliam euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukiui, jei tai nekelia 
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ekonomikos nuosmukiui. grėsmės fiskaliniam tvarumui vidutinės 
trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 399
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą neatsižvelgiama esant 
ekonomikos nuosmukiui.

Or. en

Pakeitimas 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui arba esant itin 
išskirtinėms aplinkybėms valstybėje 
narėje.

Or. el

Pakeitimas 401
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba 
kvalifikuota balsų dauguma gali atmesti 
šią Komisijos rekomendaciją. Taryba 
rekomendaciją viešai paskelbia ir Europos 
Parlamentas gali paraginti atitinkamą 
valstybę narę jo kompetentingam 
komitetui paaiškinti savo politiką.

Or. de

Pakeitimas 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, per mėnesį teikia 
atitinkamai valstybei rekomendaciją imtis 
būtinų koregavimo priemonių. Komisija 
rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 403
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
naują rekomendaciją imtis būtinų 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia 
ir Europos Parlamentas gali paprašyti 
atitinkamos valstybės narės atstovus 
susitikti su atitinkamu Parlamento 
komitetu ir paaiškinti savo sprendimus ir 
nustatytą politiką.

Or. pt

Pakeitimas 404
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją tokiu būdu imtis būtinų 
koregavimo priemonių, kad nukrypimą 
atsvertų atitinkamai didelis tikslinių 
rodiklių viršijimas per ateinančius trejus 
metus. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. fi
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Pakeitimas 405
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo koregavimo 
plano, kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba 
rekomendaciją viešai paskelbia ir Europos 
Parlamentas gali paraginti atitinkamą 
valstybę narę jo kompetentingam 
komitetui paaiškinti savo politiką.

Or. en

Pakeitimas 406
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslų išlieka arba yra 
labai didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en
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Pakeitimas 407
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba 
kvalifikuota balsų dauguma gali atmesti 
šią Komisijos rekomendaciją. Taryba 
rekomendaciją viešai paskelbia ir Europos 
Parlamentas gali paraginti atitinkamą 
valstybę narę jo kompetentingam 
komitetui paaiškinti savo politiką.

Or. en

Pakeitimas 408
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba 
kvalifikuota balsų dauguma gali atmesti 
šią Komisijos rekomendaciją. Taryba 
rekomendaciją viešai paskelbia ir 
kviečiama Europos Parlamento 
kompetentingam komitetui paaiškinti savo 
sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 409
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas 
darbo vietas.

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui, tvariam 
mokėjimų balansui ir dideliam tvariam 
augimui, leidžiančiam kurti naujas darbo 
vietas.

Or. en
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Pakeitimas 411
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti 
naujas darbo vietas.“

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas, kuria 
įgyvendinamos priemonės, skirtos tvaraus 
augimo ir naujų darbo vietų kūrimo 
tikslams pasiekti.“

Or. pt

Pakeitimas 412
Thijs Berman

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas 
darbo vietas.

1. Visos valstybės narės, kurioms taikoma 
išimtis, Tarybai ir Komisijai reguliariai 
teikia daugiašalei priežiūrai vykdyti 
reikalingą informaciją, kaip numatyta 
Sutarties 121 straipsnyje, teikdamos 
konvergencijos programas; taip sudaromas 
pagrindas kainų stabilumui ir dideliam 
tvariam augimui, leidžiančiam kurti naujas 
darbo vietas ir didinančiam socialinę 
įtrauktį.

Or. en
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Pagrindimas

Darbo vietų kūrimas neabejotinai yra svarbiausia ES ekonominės politikos užduotis. 
Vykdydamos savo politiką valstybės narės turėtų atsižvelgti ir į pažeidžiamų grupių socialinę 
įtrauktį. Tokioms grupėms priklauso ilgam laikui pašalinti iš darbo rinkos asmenys, taip pat 
joje dar nesantys asmenys (pvz., jaunuoliai iš neturtingų šeimų) bei visiškai ją palikę asmenys 
(pvz., pensininkai). 

Pakeitimas 413
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio -i papapunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[Galiojantis Reglamento (EB) Nr. 1466/97 
7 straipsnio 2 dalies įžanginės dalies 
tekstas:] 

-i) 7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 
pakeičiama taip:

2. Konvergencijos programoje turi būti 
pateikta ši informacija, visų pirma, apie 
rodiklius, susijusius su konvergencija:

2. Konvergencijos programa nustatoma 
vadovaujantis principais, išdėstytais 
Tarybos direktyvoje dėl reikalavimų 
valstybių narių biudžeto sistemoms, joje 
turi būti pateikta ši informacija, visų pirma, 
apie rodiklius, susijusius su konvergencija:

Or. en

Pakeitimas 414
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas; numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida; 
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numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

numatomas pagal ciklą pakoreguotų 
valdžios sektoriaus išlaidų augimas; 
numatomas pagal ciklą pakoreguotų 
valdžios sektoriaus įplaukų augimas, 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones, nesikeičiant politikai, ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių įplaukų srityje įvertis; vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai; šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios ir tikros 
konvergencijos pasiekimu;

Or. en

Pakeitimas 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
įplaukų augimas nesikeičiant ir keičiantis 
politikai ir kiekybinis planuojamų 
diskrecinių priemonių įplaukų srityje 
įvertis, vidutinės trukmės pinigų politikos 
tikslai, šių tikslų ryšys su kainų bei valiutos 
keitimo kurso stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

Or. en
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Pakeitimas 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
konkrečių rūšių skolos (valstybės, įmonių 
ir privačios) santykio ir dydžio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
įplaukų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių įplaukų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

Or. hu

Pakeitimas 417
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, ypač atsižvelgiant į išlaidų 
augimo sąlygas ir kriterijus pagal 9 
straipsnio 1 dalį, numatomas valdžios 
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priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

sektoriaus įplaukų augimas nesikeičiant 
politikai ir kiekybinis planuojamų 
diskrecinių priemonių įplaukų srityje 
įvertis, vidutinės trukmės pinigų politikos 
tikslai, šių tikslų ryšys su kainų bei valiutos 
keitimo kurso stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

Or. en

Pakeitimas 418
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, ypač atsižvelgiant į išlaidų 
augimo sąlygas ir kriterijus pagal 9 
straipsnio 1 dalį, numatomas valdžios 
sektoriaus įplaukų augimas nesikeičiant 
politikai ir kiekybinis planuojamų 
diskrecinių priemonių įplaukų srityje 
įvertis, vidutinės trukmės pinigų politikos 
tikslai, šių tikslų ryšys su kainų bei valiutos 
keitimo kurso stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

Or. en

Pakeitimas 419
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, ypač atsižvelgiant į išlaidų 
augimo sąlygas ir kriterijus pagal 9 
straipsnio 1 dalį, numatomas valdžios 
sektoriaus įplaukų augimas nesikeičiant 
politikai ir kiekybinis planuojamų 
diskrecinių priemonių įplaukų srityje 
įvertis, vidutinės trukmės pinigų politikos 
tikslai, šių tikslų ryšys su kainų bei valiutos 
keitimo kurso stabilumu, taip pat su tvarios 
konvergencijos pasiekimu;

Or. en

Pakeitimas 420
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus skolos santykio raida, 
numatomas valdžios sektoriaus išlaidų 
augimas, numatomas valdžios sektoriaus 
pajamų augimas nesikeičiant politikai ir 
kiekybinis planuojamų diskrecinių 
priemonių pajamų srityje įvertis, vidutinės 
trukmės pinigų politikos tikslai, šių tikslų 
ryšys su kainų bei valiutos keitimo kurso 
stabilumu, taip pat su tvarios 

a) vidutinės trukmės biudžeto tikslas ir 
šiam tikslui, kuris yra valdžios sektoriaus 
balansas BVP procentine išraiška, pasiekti 
reikalingas koregavimo planas, numatoma 
valdžios sektoriaus grynosios skolos 
santykio raida, numatomas valdžios 
sektoriaus išlaidų augimas, numatomas 
valdžios sektoriaus įplaukų augimas 
nesikeičiant politikai ir kiekybinis 
planuojamų diskrecinių priemonių įplaukų 
srityje įvertis, vidutinės trukmės pinigų 
politikos tikslai, šių tikslų ryšys su kainų 
bei valiutos keitimo kurso stabilumu, taip 
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konvergencijos pasiekimu; pat su tvarios konvergencijos pasiekimu;

Or. en

Pakeitimas 421
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i a papapunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Į 7 straipsnio 2 dalį įterpiamas šis 
punktas:
aa) informacija apie vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo suderinamumą su 
Sąjungos užimtumo ir racionalaus, 
tvaraus bei visus apimančio augimo 
tikslais, bendromis Sąjungos valstybių 
narių ekonominės politikos gairėmis ir 
valstybių narių užimtumo politikos 
gairėmis.

Or. en

Pakeitimas 422
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio i a papapunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Į 7 straipsnio 2 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„aa) informacija apie vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo suderinamumą su 
nacionaline reformų programa 
įgyvendinant Sąjungos augimo ir 
užimtumo tikslus, bendromis valstybių 
narių ir Sąjungos ekonominės politikos 
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gairėmis ir valstybių narių užimtumo 
politikos gairėmis.“

Or. en

Pakeitimas 423
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio ii papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
sąnaudų ir naudos analizę;

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios padeda siekti 
Sąjungos užimtumo ir racionalaus, 
tvaraus bei visus apimančio augimo 
tikslų, sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en

Pakeitimas 424
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio ii papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
sąnaudų ir naudos analizę;

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios padeda siekti 
Sąjungos augimo ir užimtumo tikslų, 
sąnaudų ir naudos analizę;
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Or. en

Pakeitimas 425
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punkto b papunkčio ii papapunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
sąnaudų ir naudos analizę;

c) biudžetinių ir kitų ekonominės politikos 
priemonių, kurios taikomos arba siūlomos 
programos tikslams įgyvendinti, kiekybinis 
įvertinimas, apimantis išsamią pagrindinių 
struktūrinių reformų, kurios turės tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
sąnaudų ir naudos analizę;

Or. en

Pakeitimas 426
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 7 straipsnis papildomas šia dalimi:
„2a) Konvergencijos programa 
grindžiama tikroviškomis 
makroekonominėmis ir biudžeto 
prognozėmis, užtikrinant naudojimąsi 
naujausia informacija. Biudžeto 
planavimas remiasi labiausiai tikėtinu 
makrofiskaliniu scenarijumi. Svarbūs 
pasirinkto makrofiskalinio scenarijaus ir 
Komisijos prognozių skirtumai įvertinami 
ex post, juos Komisija arba atitinkama 
valstybė narė atitinkamais atvejais 
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paaiškina prognozių klaidomis, jei tokių 
klaidų pastebėta.“

Or. en

Pakeitimas 427
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Į 7 straipsnį įrašoma ši dalis:
„2a) Konvergencijos programa 
grindžiama tikroviškomis ir atsargiomis 
makroekonominėmis ir biudžeto 
prognozėmis, parengtomis naudojantis 
pačia naujausia informacija. Biudžeto 
planavimas grindžiamas labiausiai 
tikėtinu makrofiskaliniu scenarijumi arba 
atsargesniu scenarijumi, išsamiai 
nurodant nukrypimus nuo labiausiai 
tikėtino makrofiskalinio scenarijaus. 
Makrofiskalines ir biudžeto prognozes 
parengia nepriklausomos įstaigos, 
atsižvelgdamos į Komisijos prognozes. 
Konvergencijos programoje paaiškinami 
svarbūs pasirinkto makrofiskalinio 
scenarijaus ir Komisijos prognozių 
skirtumai ir jais remiamasi kaip nuoroda 
atliekant prognozių klaidų vertinimą ex 
post.“

Or. de

Pakeitimas 428
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą ir jo 
indėlį siekiant įgyvendinti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslus, planuojamą 
valdžios sektoriaus pajamų augimą 
nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, vykdant 
Europos semestrą numatytus viešųjų 
investicijų tikslinius rodiklius 
atitinkančias valstybės investicines 
išlaidas ir 2 dalies a, aa ir b punktuose 
nurodytas pagrindines ekonomines 
prielaidas pateikiama kiekvienais metais ir 
apima praėjusius metus, einamuosius 
metus ir bent kitus trejus metus.“

Or. en

Pakeitimas 429
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą ir jo 
indėlį siekiant įgyvendinti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslus, planuojamą 
valdžios sektoriaus pajamų augimą 
nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, augimo 
planą ir ekonomikos konkurencingumo 
rodiklius, taip pat 2 dalies a, aa ir 
b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.
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Or. en

Pakeitimas 430
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies 
a ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, einamosios 
sąskaitos balanso ir užsienio skolos 
planus, taip pat 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytas pagrindines ekonomines 
prielaidas pateikiama kiekvienais metais ir 
apima praėjusius metus, einamuosius 
metus ir bent kitus trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant ir keičiantis politikai, 
planuojamas diskrecines pajamų priemones 
ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytas 
pagrindines ekonomines prielaidas 
pateikiama kiekvienais metais ir apima 
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metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

praėjusius metus, einamuosius metus ir 
bent kitus trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 432
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
deramai kiekybiškai įvertintas diskrecines 
pajamų priemones ir 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 433
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
deramai kiekybiškai įvertintas diskrecines 
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ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

pajamų priemones ir 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 434
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
deramai kiekybiškai įvertintas diskrecines 
pajamų priemones ir 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
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valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
deramai kiekybiškai įvertintas diskrecines 
pajamų priemones ir 2 dalies a ir 
b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

Or. en

Pakeitimas 436 
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones, augimo 
planą ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytas 
pagrindines ekonomines prielaidas 
pateikiama kiekvienais metais ir apima 
praėjusius metus, einamuosius metus ir 
bent kitus trejus metus.

Or. pt

Pakeitimas 437
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
7 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecines pajamų priemones ir 2 dalies a 
ir b punktuose nurodytas pagrindines 
ekonomines prielaidas pateikiama 
kiekvienais metais ir apima praėjusius 
metus, einamuosius metus ir bent kitus 
trejus metus.

3. Informacija apie numatomą valdžios 
sektoriaus balanso ir skolos santykio raidą, 
valdžios sektoriaus išlaidų augimą, 
planuojamą valdžios sektoriaus pajamų 
augimą nesikeičiant politikai, planuojamas 
diskrecinių pajamų ir diskrecines 
priemones ir 2 dalies a ir b punktuose 
nurodytas pagrindines ekonomines 
prielaidas pateikiama kiekvienais metais ir 
apima praėjusius metus, einamuosius 
metus ir bent kitus trejus metus.“

Or. en

Pakeitimas 438
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnyje prieš 1 dalį įterpiama ši 
dalis:
-1. Nepažeidžiant subsidiarumo principo, 
valstybės narės konsultuojasi su savo 
nacionaliniais socialiniais partneriais ir 
gauna savo nacionalinių parlamentų 
pritarimą savo konvergencijos programos 
projektams.

Or. en

Pakeitimas 439
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 8 straipsnyje po 1 dalies įterpiama ši 
dalis:
1a. Šalyse, kuriose fiskaliniai metais 
nesutampa su kalendoriniais, 
konvergencijos programa pateikiama po 
biudžeto pristatymo nacionaliniam 
parlamentui ir kuo arčiau jo paskelbimo 
datos.

Or. en

Pakeitimas 440
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama SESV 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą ir SESV 
148 straipsnyje numatytą užimtumo 
politikos įgyvendinimo patikrinimą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
konvergencijos programose pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus, 
įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, ar atitinkama valstybė narė 
pasiekė vykdant Europos semestrą 
numatytą viešųjų investicijų tikslą ir ar 
taikomos arba siūlomos priemonės, skirtos 
laikytis koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu.

Or. en
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Pakeitimas 441
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu ir tvariai konvergencijai 
užtikrinti.

Remdamasi Komisijos, Ekonomikos ir 
finansų komiteto bei Socialinės apsaugos 
komiteto pateiktais vertinimais, Taryba, 
vykdydama Sutarties 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, išnagrinėja 
atitinkamų valstybių narių pateiktus 
vidutinės trukmės biudžeto tikslus, 
įvertina, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas, taip pat ar taikomos ir (arba) 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu bei tvariai ir tikrai 
konvergencijai užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
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kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 1 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 1 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar teigiamo valstybės 
narės BVP augimo rodiklio laikotarpiu 
dedama daugiau koregavimo pastangų, o 
valstybės narės BVP augimo rodikliui 
esant neigiamam šios pastangos gali būti 
labiau ribotos. Valstybių narių, kurių skola 
yra didelė arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba nagrinėja, ar metinis pagal 
ciklą pakoreguoto biudžeto balanso 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones pagerėjimas yra didesnis negu 
0,5 % BVP. VKM II valstybių narių atveju 
Taryba nagrinėja, ar atitinkamos valstybės 
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atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

narės pagal ciklą pakoreguotas biudžeto 
balansas atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones kasmet tinkamai 
pagerėja, etalonu nustatant 0,5 % BVP 
pagerėjimą, kuris būtinas valstybės narės 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 444
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba 
kuriose yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Taryba ir Komisija, vertindamos 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos. Valstybių narių, kurių 
skola viršija 60 % BVP arba kuriose yra 
didelė bendro skolos netvarumo rizika, 
atveju Taryba ir Komisija nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 445
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba 
kuriose yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Taryba ir Komisija, vertindamos 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos. Valstybių narių, kurių 
skolos lygis viršija 60 % BVP arba kuriose 
didelė bendro skolos netvarumo rizika, 
atveju Taryba ir Komisija nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
gerokai didesnis negu 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 446
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą Taryba ir Komisija, vertindamos 
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siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba 
kuriose yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos. Valstybių narių, kurių 
skolos lygis viršija 60 % BVP arba kuriose 
didelė bendro skolos netvarumo rizika, 
atveju Taryba ir Komisija nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
gerokai didesnis negu 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 447
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių valdžios sektoriaus 
skola viršija 60 % BVP orientacinę ribą 
arba kuriose didelė fiskalinio netvarumo 
grėsmė, arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
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pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba nagrinėja, ar metinis pagal 
ciklą pakoreguoto biudžeto balanso 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones pagerėjimas yra didesnis negu 
0,5 % BVP. VKM II valstybių narių atveju 
Taryba nagrinėja, ar atitinkamos valstybės 
narės pagal ciklą pakoreguotas biudžeto 
balansas atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones kasmet tinkamai 
pagerėja, etalonu nustatant 0,5 % BVP 
pagerėjimą, kuris būtinas valstybės narės 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 448
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 

Taryba ir Komisija, vertindamos 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos. Valstybių narių, kurių 
skola yra didelė, kuriose didelis privataus 
sektoriaus įsiskolinimas, dideli 
neapibrėžtieji ir (ar) numanomi 
įsipareigojimai arba kuriose yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
arba kuriose yra ir didelė skola, ir 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
atveju Taryba ir Komisija nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
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kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Bendram šalies tvarumui įvertinti svarbūs visi šie veiksniai.

Pakeitimas 449
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė 
arba kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba 
kuriose yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 

Taryba ir Komisija, vertindamos 
koregavimo planą siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, atsižvelgia į tai, ar 
ekonominio pakilimo laikotarpiais dedama 
daugiau koregavimo pastangų, o 
nuosmukio laikotarpiais šios pastangos gali 
būti labiau ribotos. Valstybių narių, kurių 
skola yra didelė, atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra bent 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba ir Komisija 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal struktūrą, ciklą ir ilgalaikį 
laikotarpį pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.
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trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 450
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto 
balansas atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones kasmet tinkamai 
pagerėja, etalonu nustatant 0,5 % BVP 
pagerėjimą, kuris būtinas valstybės narės 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, kas 
būtina valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti. Valstybių narių, 
kurių skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto pirminio 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
didesnis negu 0,5 % BVP. Taryba 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos.

Or. pt

Pakeitimas 451
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė 
arba kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba 
kuriose yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % 
BVP. VKM II valstybių narių atveju 
Taryba nagrinėja, ar atitinkamos valstybės 
narės pagal ciklą pakoreguotas biudžeto 
balansas atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones kasmet tinkamai 
pagerėja, etalonu nustatant 0,5 % BVP 
pagerėjimą, kuris būtinas valstybės narės 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 452
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos arba 
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Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

sustabdomos. Valstybių narių, kurių 
grynoji skola yra didelė arba kuriose yra 
susidaręs perviršinis makroekonominis 
disbalansas, arba kuriose yra ir didelė 
skola, ir perviršinis makroekonominis 
disbalansas, atveju Taryba nagrinėja, ar 
metinis pagal ciklą pakoreguoto biudžeto 
balanso atmetus vienkartines ir kitas 
laikinąsias priemones pagerėjimas yra 
pakankamai arti 0,5 % BVP. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba nagrinėja, ar 
atitinkamos valstybės narės pagal ciklą 
pakoreguotas biudžeto balansas atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
kasmet tinkamai pagerėja, etalonu 
nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, kuris 
būtinas valstybės narės vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 453
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos gali būti labiau ribotos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba 

Taryba, vertindama koregavimo planą 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
atsižvelgia į tai, ar ekonominio pakilimo 
laikotarpiais dedama daugiau koregavimo 
pastangų, o nuosmukio laikotarpiais šios 
pastangos labiau ribotos, laikantis 10a 
straipsnyje nustatytos taškų sistemos. 
Valstybių narių, kurių skola yra didelė arba 
kuriose yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, arba kuriose 
yra ir didelė skola, ir perviršinis 
makroekonominis disbalansas, atveju 
Taryba nagrinėja, ar metinis pagal ciklą 
pakoreguoto biudžeto balanso atmetus 
vienkartines ir kitas laikinąsias priemones 
pagerėjimas yra didesnis negu 0,5 % BVP. 
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nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

VKM II valstybių narių atveju Taryba 
nagrinėja, ar atitinkamos valstybės narės 
pagal ciklą pakoreguotas biudžeto balansas 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones kasmet tinkamai pagerėja, 
etalonu nustatant 0,5 % BVP pagerėjimą, 
kuris būtinas valstybės narės vidutinės 
trukmės biudžeto tikslui pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 454
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba 
planuojama imtis pajamų srityje, poveikį, 
atitiktų atsargią fiskalinę politiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 455
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 

Pakankama pažanga siekiant vidutinės 
trukmės tikslo vertinama remiantis 
bendru įvertinimu, pagrįstu struktūrinio 
balanso kriterijumi, įskaitant išlaidų 
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augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba planuojama 
imtis pajamų srityje, poveikį, atitiktų 
atsargią fiskalinę politiką.

atmetus diskrecines įplaukų didinimo 
priemones analizę. Tam Taryba ir 
Komisija įvertina, ar valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 456
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
tikrina, kad valdžios sektoriaus išlaidų 
augimo raida, vertinama atsižvelgiant į 
priemonių, kurių imamasi arba planuojama 
imtis pajamų srityje, poveikį, atitiktų 
atsargią fiskalinę politiką.

Pakankama pažanga siekiant vidutinės 
trukmės tikslo vertinama remiantis 
bendru įvertinimu, pagrįstu struktūrinio 
balanso kriterijumi, įskaitant išlaidų 
atmetus diskrecines įplaukų didinimo 
priemones analizę. Tam Taryba ir 
Komisija įvertina, ar valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitinka šias sąlygas:

Or. en

Pakeitimas 457
Alfredo Pallone

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 

Siekdamos užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
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ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
ir Komisija tikrina, ar valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitinka koregavimo siekiant 
vidutinės trukmės tikslų planą.

Or. en

Pakeitimas 458
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdamos užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 
pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
ir Komisija tikrina, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitiktų tvarią fiskalinę politiką bei 
Sąjungos užimtumo ir racionalaus, 
tvaraus bei visus apimančio augimo 
tikslus.

Or. en

Pakeitimas 459
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 

Siekdamos užtikrinti, kad vidutinės 
trukmės biudžeto tikslas būtų veiksmingai 



AM\857518LT.doc 121/182 PE458.764v01-00

LT

ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

pasiektas ir kad jo būtų laikomasi, Taryba 
ir Komisija tikrina, kad valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo raida, vertinama 
atsižvelgiant į priemonių, kurių imamasi 
arba planuojama imtis pajamų srityje, 
poveikį, atitiktų tvarią fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 460
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų atsargią 
fiskalinę politiką.

Siekdama užtikrinti, kad vidutinės trukmės 
biudžeto tikslas būtų veiksmingai pasiektas 
ir kad jo būtų laikomasi, Taryba tikrina, 
kad valdžios sektoriaus išlaidų augimo 
raida, vertinama atsižvelgiant į priemonių, 
kurių imamasi arba planuojama imtis 
pajamų srityje, poveikį, atitiktų tvarią 
fiskalinę politiką.

Or. en

Pakeitimas 461
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra 
atsargi, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir laikui 
bėgant jo laikytis, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Išbraukta.
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a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;
b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;
c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Or. en

Pakeitimas 462
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, nekliudant esant reikalui 
nustatyti aktyvią biudžeto politiką, jei 
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sąlygos: įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. pt

Pakeitimas 463
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra tvari, ir 
todėl ja padedama siekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo ir jo tvarumo laikui bėgant, 
jei įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 464
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra efektyvi 
ir atsargi, ir todėl ja padedama siekti 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir jo 
tvarumo laikui bėgant, jei įvykdytos toliau 
išdėstytos sąlygos:

Or. en
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Pakeitimas 465
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad fiskalinė politika yra atsargi, 
ir todėl ja padedama siekti vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo 
laikytis, jei įvykdytos toliau išdėstytos 
sąlygos:

Laikoma, kad fiskalinė politika yra tvari, ir 
todėl ja padedama siekti vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo ir laikui bėgant jo laikytis, 
jei įvykdytos toliau išdėstytos sąlygos:

Or. en

Pakeitimas 466
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) pagal ciklą pakoreguotų valdžios 
sektoriaus struktūrinių fiskalinių įplaukų, 
atmetus vienkartines ir kitas laikinąsias 
priemones, augimas neviršija vidutinio 
periodiškai atnaujinamo dešimties metų 
BVP augimo rodiklio ir valdžios 
sektoriaus išlaidos paprastai neviršija 
vidutinio periodiškai atnaujinamo 
dešimties metų BVP augimo rodiklio;

Or. en

Pakeitimas 467
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 468
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
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trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija orientacinio vidutinės 
trukmės galimo BVP augimo rodiklio, 
nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 470
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinio pirminio 
balanso augimo rodiklis neviršija 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP augimo 
rodiklio, nebent perviršis kompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 471
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija nuosaikaus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;

a) valstybių narių, pasiekusių vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, metinis išlaidų 
augimas neviršija tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis;
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Or. en

Pakeitimas 472
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

b) normalias apimtis viršijantis 
diskrecinis išlaidų didinimas arba 
diskrecinis mokestinių įplaukų mažinimas 
atsveriamas kartu vykdant kitas 
diskrecines priemones išlaidų ir (arba) 
mokestinių įplaukų srityje.

Or. en

Pakeitimas 473
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris 
yra mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
jų pirminio balanso augimo rodiklis turi 
būti mažesnis už nuosaikų vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklį. Šis 
skirtumas tarp rodiklių turėtų užtikrinti 
deramą prisiderinimą prie vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo, nekliudant esant 
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nuosaikaus vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklio skirtumas turi būti toks, 
kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

reikalui įgyvendinti aktyvią biudžeto 
politiką; 

Or. pt

Pakeitimas 474
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už orientacinį vidutinės trukmės 
galimo BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
orientacinio vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklio skirtumas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 475
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
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išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už orientacinį vidutinės trukmės 
galimo BVP augimo rodiklį, nebent 
perviršis kompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis. Valdžios 
sektoriaus išlaidų augimo rodiklio ir 
orientacinio vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklio skirtumas turi būti 
toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
koregavimas siekiant vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 476
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už nuosaikų vidutinės trukmės 
BVP augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir nuosaikaus 
vidutinės trukmės BVP augimo rodiklio 
skirtumas turi būti toks, kad būtų 
užtikrintas tinkamas koregavimas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo;

b) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, metinis 
išlaidų augimas neviršija rodiklio, kuris yra 
mažesnis už tvarų vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklį, nebent perviršis 
kompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis. Valdžios sektoriaus 
išlaidų augimo rodiklio ir tvaraus vidutinės 
trukmės BVP augimo rodiklio skirtumas 
turi būti toks, kad būtų užtikrintas tinkamas 
ir tvarus koregavimas siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo;

Or. en

Pakeitimas 477
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų 
sumažinimais, arba diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais, arba ir išlaidų 
sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) formuojant fiskalinę politiką deramai ir 
akivaizdžiai atsižvelgiama į ilgalaikius 
ekonominio tvarumo veiksnius, pvz., 
socialinę įtrauktį, klimato kaitą ir kitas su 
aplinka susijusias neapmokėtas išlaidas, 
taip į pat sąnaudas, susijusias su kitų dėl 
neigiamo poveikio atsirandančių išlaidų, 
kurios yra našta būsimoms kartoms, 
prisiėmimu.  
Tvarus vidutinės trukmės augimas turėtų 
būti vertinamas remiantis dešimties metų 
prognozėmis, kurios turi būti periodiškai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 478
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
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Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslais, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu. 

Or. en

Pakeitimas 479
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais. 
Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių.  
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslais, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu. 

Or. en
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Pakeitimas 480
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslais, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu. 

Or. en

Pakeitimas 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 

c) valstybių narių, dar nepasiekusių 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
diskreciniai atskirų straipsnių valdžios 
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arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

sektoriaus pajamų sumažinimai 
kompensuojami arba išlaidų sumažinimais, 
arba diskreciniais kitų straipsnių valdžios 
sektoriaus pajamų padidinimais, arba ir 
išlaidų sumažinimais, ir diskreciniais kitų 
straipsnių valdžios sektoriaus pajamų 
padidinimais.

Į bendras išlaidas nederėtų įtraukti išlaidų 
mokėti palūkanoms, išlaidų ES 
programoms, kurias visiškai kompensuoja 
ES lėšų įplaukos, taip pat nediskrecinių 
išlaidų bedarbių pašalpoms pokyčių. 
Išlaidų augimo greičio perviršis, palyginti 
su vidutinės trukmės laikotarpio tikslais, 
neturėtų būti laikomas etalono 
nesilaikymu, jei jis visiškai 
kompensuojamas teisiškai privalomu 
įplaukų padidinimu.

Or. en

Pakeitimas 482
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis penkerių 
metų prognozėmis, kurios turi būti 
periodiškai atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 484
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklis vertinamas remiantis 
į ateitį arba praeitį orientuotomis 
prognozėmis, tačiau dėl pastarųjų 
neturėtų sulėtėti artėjimas prie vidutinės 
trukmės tikslo. Prognozės periodiškai 
atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 485
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės galimo 
BVP augimo rodiklis vertinamas remiantis 
į ateitį arba praeitį orientuotomis 
prognozėmis, tačiau dėl pastarųjų 
neturėtų sulėtėti artėjimas prie vidutinės 
trukmės tikslo. Prognozės periodiškai 
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atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 486
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuosaikus vidutinės trukmės augimas 
turėtų būti vertinamas remiantis dešimties 
metų projekcijomis, kurios turi būti 
reguliariai atnaujinamos.

Orientacinis vidutinės trukmės BVP 
augimo rodiklis turėtų būti vertinamas 
remiantis dešimties metų prognozėmis, 
kurios turi būti periodiškai atnaujinamos. 
Komisija viešai paskelbia skaidrų, 
nepriklausomą ir pagrįstą šių prognozių 
metodikos įvertinimą.

Or. en

Pakeitimas 487
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 

Išbraukta.
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struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. pt

Pakeitimas 488
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, 
ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Laikoma, kad fiskaline politika padedama 
siekti vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
jei, be kita ko, politikos formuotojai 
atsisako bendro pobūdžio mokesčių 
mažinimo ir įgyvendina priemones, skirtas 
stabilizuoti ir prireikus padidinti 
mokestinių įplaukų dalį BVP. 
Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas struktūrines 
reformas, kurios padeda siekti Sąjungos 
augimo ir užimtumo tikslų. Ypatingas 
dėmesys skiriamas tam, kokiu mastu šios 
reformos prisideda prie užimtumo 
didinimo ir skurdo mažinimo.

Or. en
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Pakeitimas 489
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

 Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, taip pat į 
vyriausybės investicines išlaidas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Komisija bendradarbiaudama su 
nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis 
numato ir viešai paskelbia skaidrų, 
nepriklausomą ir pagrįstą tokių 
vyriausybės investicinių išlaidų apskaitos 
ir audito metodikos įvertinimą. Šios 
išlaidos, ypač mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros, švietimo ir 
pagrindinių infrastruktūrų srityse, turi 
derintis su Sutarties nuostatomis dėl 
valstybės pagalbos ir būti orientuotos į 
ateitį.

Or. en
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Pakeitimas 490
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

 Apibrėždamos koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdamos laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
ir Komisija atsižvelgia tik į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 491
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 

 Apibrėždamos koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdamos laikinai nukrypti 
nuo šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį 
jau pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
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pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
ir Komisija atsižvelgia tik į įgyvendinamas 
pagrindines struktūrines reformas, turinčias 
tiesioginį ilgalaikį išlaidų mažinimo 
poveikį, įskaitant didinančias potencialų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 492
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

 Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui, mažinant 
viešųjų finansų netvarumą.

Or. fi
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Pakeitimas 493
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų augimą, ir 
todėl turinčių įrodomos įtakos ilgalaikiam 
valstybės finansų tvarumui.

 Apibrėždama koregavimo planą siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
valstybėms narėms, kurios dar nepasiekė 
šio tikslo, ir leisdama laikinai nukrypti nuo 
šio tikslo valstybėms narėms, kurios jį jau 
pasiekė, su sąlyga, kad išlaikoma 
atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu ir kad 
programos įgyvendinimo laikotarpiu 
biudžeto būklė turėtų priartėti prie 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, Taryba 
atsižvelgia į įgyvendinamas pagrindines 
struktūrines reformas, turinčias tiesioginį 
ilgalaikį išlaidų mažinimo poveikį, 
įskaitant didinančias potencialų tvarų 
augimą, ir todėl turinčių įrodomos įtakos 
ilgalaikiam valstybės finansų tvarumui.

Or. en

Pakeitimas 494
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 

Išbraukta.
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siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 495
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 496
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 



PE458.764v01-00 142/182 AM\857518LT.doc

LT

Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir 
kad išlaikoma atitinkama patikimumo 
riba deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 497
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas pastebimas tik 
vienerius metus ir kad išlaikoma 
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deficito pamatinės vertės atžvilgiu. atitinkama patikimumo riba deficito 
pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. fi

Pakeitimas 498
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Tarp šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 499
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 

Tarp šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
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privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 500
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Tarp šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en
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Pakeitimas 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Tarp šių reformų ypatingas dėmesys 
skiriamas pensijų reformoms, kuriomis 
įvedama daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis stiprinama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
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atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Or. hu

Pakeitimas 503
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama 
daugiapakopė sistema, apimanti ir 
privalomojo pensijų kaupimo iš socialinio 
draudimo įmokų pakopą. Tokias reformas 
įgyvendinančioms valstybėms narėms 
leidžiama nukrypti nuo koregavimo plano 
siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo 
arba nuo paties tikslo, o toks nukrypimas 
atitinka reformos grynąsias sąnaudas, 
kurios patiriamos įgyvendinant valstybės 
socialinio draudimo pensijų pakopą, su 
sąlyga, kad nukrypimas yra laikinas ir kad 
išlaikoma atitinkama patikimumo riba 
deficito pamatinės vertės atžvilgiu.

Ypatingas dėmesys skiriamas pensijų 
reformoms, kuriomis įvedama valstybinė iš 
einamųjų įmokų apmokama pakopa. 
Tokias reformas įgyvendinančioms 
valstybėms narėms leidžiama nukrypti nuo 
koregavimo plano siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo paties 
tikslo, o toks nukrypimas atitinka reformos 
grynąsias sąnaudas, kurios patiriamos 
įgyvendinant valstybės socialinio draudimo 
pensijų pakopą, su sąlyga, kad nukrypimas 
yra laikinas ir kad išlaikoma atitinkama 
patikimumo riba deficito pamatinės vertės 
atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 504
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies aštunta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taryba taip pat nagrinėja, ar 
konvergencijos programos turiniu 
padedama glaudžiau koordinuoti 
ekonominę politiką ir ar atitinkamos 
valstybės narės ekonominė politika atitinka 
bendras valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gaires. VKM II 
valstybių narių atveju Taryba taip pat 
nagrinėja, ar konvergencijos programos 
turiniu užtikrinamas sklandus dalyvavimas 
valiutų kurso mechanizme.

Taryba taip pat nagrinėja, ar 
konvergencijos programos turiniu 
padedama glaudžiau koordinuoti 
ekonominę politiką ir ar atitinkamos 
valstybės narės ekonominė politika atitinka 
SESV 9 straipsnio nuostatas, ypač 
ekonomikos augimo, aukšto užimtumo 
lygio skatinimo, tinkamos socialinės 
apsaugos garantijų ir kovos su socialine 
atskirtimi srityse, bendras valstybių narių 
ir Sąjungos ekonominės politikos gaires. 
VKM II valstybių narių atveju Taryba taip 
pat nagrinėja, ar konvergencijos programos 
turiniu užtikrinamas sklandus dalyvavimas 
valiutų kurso mechanizme.

Or. en

Pakeitimas 505
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai 
nukrypti nuo koregavimo plano, kuris 
reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimybės dėl didelio ekonomikos nuosmukio skirti išimtis kliudo automatiškai taikyti 
procedūras.   Visapusiškas taisyklių ir procedūrų įgyvendinimas turi būti garantuotas, 
siekiant užtikrinti ekonomikos valdymo sistemos patikimumą, todėl derėtų vengti išlygų, 
kuriomis leidžiama netaikyti nuostatų.
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Pakeitimas 506
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
siekiant vidutinės trukmės tikslų, 
nurodytų ketvirtoje pastraipoje, jei tai 
nekelia grėsmės fiskaliniam tvarumui 
vidutinės trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 507
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
siekiant vidutinės trukmės tikslų, 
nurodytų ketvirtoje pastraipoje, jei tai 
nekelia grėsmės fiskaliniam tvarumui 
vidutinės trukmės laikotarpiu.

Or. en
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Pakeitimas 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Tik didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti išimties tvarka leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
kuris reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 509
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
nustatyto pagal vidutinės trukmės 
biudžeto tikslą.

Or. en

Pakeitimas 510
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, siekiant vidutinės 
trukmės tikslo, nurodyto ketvirtoje 
pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 511
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 512
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant tvarią fiskalinę politiką, nurodytą 
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nurodytą ketvirtoje pastraipoje. ketvirtoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 513
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai 
nukrypti nuo koregavimo plano, kuris 
reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais Taryba 
valstybėms narėms gali leisti laikinai 
nukrypti nuo koregavimo plano, kuris 
reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje. Be 
to, reikia nustatyti aiškią ir tikslią didelio 
nuosmukio apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 1 dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio bendro pobūdžio ekonomikos 
nuosmukio laikotarpiais valstybėms 
narėms gali būti leidžiama laikinai nukrypti 
nuo koregavimo plano, kuris reikalingas 
vykdant atsargią fiskalinę politiką, 
nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Didelio bendro pobūdžio euro zonos 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais 
valstybėms narėms gali būti leidžiama 
laikinai nukrypti nuo koregavimo plano, 
kuris reikalingas vykdant atsargią fiskalinę 
politiką, nurodytą ketvirtoje pastraipoje.

Or. en
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Pagrindimas

Mums reikia paaiškinti, kad tam, jog valstybėms narėms būtų leidžiama laikinai nukrypti nuo 
plano, nuosmukis turi būti visoje euro zonoje. 

Pakeitimas 515
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu, 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu, 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu, 
vadovaudamasi SESV 121 straipsniu, 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

Or. en

Pakeitimas 516
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
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pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu, 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu, 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu bei Socialinės apsaugos komitetu 
Taryba prireikus pateikia nuomonę apie 
programą. Jeigu, vadovaudamasi Sutarties 
121 straipsniu, Taryba nusprendžia, kad 
programos tikslus ir turinį reikia 
sugriežtinti, ypač turint omenyje tvarią 
fiskalinę politiką, ji savo nuomonėje ragina 
atitinkamą valstybę narę patikslinti savo 
programą.

Or. en

Pakeitimas 517
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu, 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu, 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje apdairią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

2. Taryba išnagrinėja konvergencijos 
programą ilgiausiai per tris mėnesius nuo 
programos pateikimo. Atsižvelgdama į 
Komisijos rekomendaciją ir 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų 
komitetu Taryba prireikus pateikia 
nuomonę apie programą. Jeigu, 
vadovaudamasi Sutarties 121 straipsniu, 
Taryba nusprendžia, kad programos tikslus 
ir turinį reikia sugriežtinti, ypač turint 
omenyje tvarią fiskalinę politiką, ji savo 
nuomonėje ragina atitinkamą valstybę narę 
patikslinti savo programą.

Or. en

Pakeitimas 518
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos, Ekonomikos ir finansų 
komiteto, Užimtumo komiteto bei 
Socialinės apsaugos komiteto vertinimais, 
stebi, kaip įgyvendinamos konvergencijos 
programos, visų pirma siekdama nustatyti 
didelius faktinius arba numatomus 
biudžeto būklės nukrypimus nuo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo arba nuo 
atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto 
koregavimo plano.

Or. en

Pakeitimas 519
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo 
plano.
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Or. en

Pakeitimas 520
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo 
plano.

Or. en

Pakeitimas 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
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visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo 
plano.

Or. en

Pakeitimas 522
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos, Ekonomikos ir finansų 
komiteto bei Socialinės apsaugos komiteto 
vertinimais, stebi, kaip įgyvendinamos 
konvergencijos programos, visų pirma 
siekdama nustatyti didelius faktinius arba 
numatomus biudžeto būklės nukrypimus 
nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba 
nuo atitinkamo tam tikslui pasiekti 
numatyto koregavimo plano nukrypus nuo 
tvarios fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 523
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo atsargios fiskalinės 
politikos.

Vykdydama 121 straipsnio 3 dalyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą, Taryba, 
remdamasi valstybių narių, kurioms 
taikoma išimtis, pateikta informacija ir 
Komisijos bei Ekonomikos ir finansų 
komiteto vertinimais, stebi, kaip 
įgyvendinamos konvergencijos programos, 
visų pirma siekdama nustatyti didelius 
faktinius arba numatomus biudžeto būklės 
nukrypimus nuo vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo arba nuo atitinkamo tam 
tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano 
nukrypus nuo tvarios fiskalinės politikos.

Or. en

Pakeitimas 524
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 5 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą. Toks įspėjimas skelbiamas viešai 
ir Europos Parlamentas nedelsiant 
pakviečia atitinkamą valstybę narę 
Parlamento kompetentingam komitetui 
paaiškinti savo politiką. Tokio didelio 
nukrypimo atveju Komisija gali 
atitinkamos valstybės narės paprašyti 
pateikti papildomą ataskaitą.
Per vieną mėnesį po to, kai pagal pirmą 
pastraipą ženkliai nukrypstama nuo 
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nustatytų reikalavimų, Taryba, 
remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį, priima 
rekomendaciją dėl politinių priemonių ir 
nustato ne ilgesnį kaip penkių mėnesių 
terminą nukrypimui ištaisyti. Jei 
nukrypimas ypač ženklus arba atvejis 
ypač rimtas, šis terminas yra ne ilgesnis 
kaip trys mėnesiai. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, rekomendaciją 
viešai paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita nedelsiant skelbiama 
viešai.
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje pagal antros pastraipos 
nuostatas numatytą terminą nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybė narės pažeidimą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.

Or. de

Pakeitimas 525
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo tvarios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 
9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal SESV 
121 straipsnio 4 dalį gali atitinkamai 
valstybei narei pateikti įspėjimą. Toks 
įspėjimas skelbiamas viešai ir Europos 
Parlamentas gali pakviesti atitinkamą 
valstybę narę Parlamento 
kompetentingam komitetui paaiškinti savo 
politiką. Tokio didelio nukrypimo atveju 
Komisija gali atitinkamos valstybės narės 
paprašyti pateikti papildomą ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 526
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo tvarios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 
9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 527
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo koregavimo plano, 
kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui, 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Or. en

Pakeitimas 528
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios 
fiskalinės politikos, nurodytos šio 
reglamento 9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje, atveju ir siekdama užkirsti 
kelią perviršinio deficito susidarymui 
Komisija pagal Sutarties 121 straipsnio 4 
dalį gali atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo vidutinės trukmės 
tikslui, nurodytam šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
pasiekti reikalingo koregavimo plano 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal SESV 
121 straipsnio 4 dalį atitinkamai valstybei 
narei pateikia įspėjimą. Toks įspėjimas 
skelbiamas viešai ir Europos Parlamentas 
gali pakviesti atitinkamą valstybę narę 
Parlamento kompetentingam komitetui 
paaiškinti savo politiką. Tokio didelio 
nukrypimo atveju Komisija gali 
atitinkamos valstybės narės paprašyti 
pateikti papildomą ataskaitą.
Per vieną mėnesį po to, kai pagal pirmą 
pastraipą ženkliai nukrypstama nuo 
nustatytų reikalavimų, Taryba, 
remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį, priima 
rekomendaciją dėl politinių priemonių ir 
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nustato ne ilgesnį kaip penkių mėnesių 
terminą nukrypimui ištaisyti. Jei 
nukrypimas ypač ženklus arba atvejis 
ypač rimtas, šis terminas yra ne ilgesnis 
kaip trys mėnesiai. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, rekomendaciją 
viešai paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus ir 
parengia ataskaitą Tarybai. Ši ataskaita 
per vieną mėnesį paskelbiama viešai.
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje pagal antros pastraipos 
nuostatas numatytą terminą nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybė narės pažeidimą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai.
Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą pirmąją 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.
Nukrypimas nuo vidutinės trukmės tikslui 
pasiekti reikalingo koregavimo plano 
vertinamas remiantis bendru įvertinimu, 
pagrįstu struktūrinio balanso kriterijumi, 
įskaitant išlaidų atmetus diskrecines 
įplaukų didinimo priemones, nurodytas 9 
straipsnio 1 dalyje, analizę.

Or. en

Pakeitimas 529
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 9 
straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal 
Sutarties 121 straipsnio 4 dalį gali 
atitinkamai valstybei narei pateikti 
įspėjimą.

Didelio nukrypimo nuo atsargios fiskalinės 
politikos, nurodytos šio reglamento 
9 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje, 
atveju ir siekdama užkirsti kelią perviršinio 
deficito susidarymui Komisija pagal SESV 
121 straipsnio 4 dalį gali atitinkamai 
valstybei narei pateikti įspėjimą. Toks 
įspėjimas skelbiamas viešai. Komisija 
pristato ir paaiškina savo sprendimą 
Europos Parlamentui ir jo atsakingam 
komitetui. Tokio didelio nukrypimo atveju 
Komisija gali atitinkamos valstybės narės 
paprašyti pateikti papildomą ataskaitą. 
Per vieną mėnesį po to, kai pagal pirmą 
pastraipą ženkliai nukrypstama nuo 
nustatytų reikalavimų, Taryba, 
remdamasi Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį, priima 
rekomendaciją dėl politinių priemonių ir 
nustato ne ilgesnį kaip penkių mėnesių 
terminą nukrypimui ištaisyti. Jei 
nukrypimas ypač ženklus arba atvejis 
ypač rimtas, šis terminas yra ne ilgesnis 
kaip trys mėnesiai. Taryba, remdamasi 
Komisijos pasiūlymu, rekomendaciją 
viešai paskelbia.
Komisija stebi rekomendacijoje nustatytas 
priemones rengdama priežiūros vizitus 
pagal 6a straipsnį ir parengia ataskaitą 
Tarybai. Ši ataskaita gali būti skelbiama 
viešai. 
Jei atitinkama valstybė narė per Tarybos 
rekomendacijoje pagal antros pastraipos 
nuostatas numatytą terminą nesiima 
reikiamų veiksmų, Taryba nedelsdama 
priima galutinę rekomendaciją, kurioje 
nustato valstybė narės pažeidimą 
remdamasi kita Komisijos rekomendacija 
pagal SESV 121 straipsnio 4 dalį. Tuo pat 
metu Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, pateikia oficialią ataskaitą 
Europos Vadovų Tarybai. 



AM\857518LT.doc 163/182 PE458.764v01-00

LT

Laikotarpis nuo tada, kai Taryba pateikia 
antroje pastraipoje nurodytą pirmąją 
rekomendaciją, iki tada, kai pateikiama 
ketvirtoje pastraipoje nurodyta galutinė 
Tarybos rekomendacija ir ataskaita 
Europos Vadovų Tarybai, trunka ne 
ilgiau kaip šešis mėnesius.

Or. en

Pakeitimas 530
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas 
diskrecinėmis pajamų didinimo 
priemonėmis; arba diskrecinės pajamų 
mažinimo priemonės nekompensuojamos 
išlaidų sumažinimais; taip pat bendras 
nukrypimo poveikis valdžios sektoriaus 
balansui yra ne mažesnis kaip 0,5% BVP 
per vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Į įvertinimą, ar nukrypimas didelis, be 
kita ko, derėtų įtraukti šiuos kriterijus: 
valstybėms narėms, kurios nepasiekė 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo, 
įvertinant struktūrinio balanso pokytį, 
laikoma, kad nukrypimas didelis, jei jis yra 
ne mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį; įvertinant 
išlaidų pokyčius atmetus diskrecines 
įplaukų didinimo priemones, nukrypimas 
laikomas dideliu, jei  jo bendras poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba per dvejusmetus iš eilės.

Or. en

Pakeitimas 531
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Or. en

Pakeitimas 532
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Or. en

Pakeitimas 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,25 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,1 % BVP per metus atsižvelgiant į dvejų 
iš eilės metų laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 534
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad pastebėtas nukrypimas nuo 
koregavimo plano, kuriuo siekiama 
vidutinės trukmės tikslo, yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su orientaciniu 
galimu vidutinės trukmės BVP augimu, 
nekompensuojamas diskrecinėmis pajamų 
didinimo priemonėmis; arba diskrecinės 
pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo nuo metinės 
valdžios sektoriaus balanso korekcijos, 
kurios reikalaujama pagal 9 straipsnio 1 
dalį, poveikis valdžios sektoriaus balansui 
yra ne mažesnis kaip 0,5 % BVP per 
vienerius metus arba ne mažesnis kaip 
vidutiniškai 0,25 % BVP per metus 
atsižvelgiant į dvejų iš eilės metų 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 535
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 

Laikoma, kad nukrypimas nuo koregavimo 
plano, kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, yra didelis, jei egzistuoja 
šios sąlygos: pernelyg didelis išlaidų, 
neskaitant viešųjų investicijų, suderinamų 
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augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

su vidutinės trukmės biudžeto tikslu, 
augimas nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais;

Or. en

Pakeitimas 536
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo tvarios ir 
efektyvios fiskalinės politikos yra didelis, 
jei egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su efektyvią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis, taip pat 
bendras nukrypimo poveikis valdžios 
sektoriaus balansui yra ne mažesnis kaip 
0,5% BVP per vienerius metus arba ne 
mažesnis kaip vidutiniškai 0,25 % BVP 
per metus atsižvelgiant į dvejų iš eilės 
metų laikotarpį, be to, nebalansinis 
augimas yra spartesnis nei metinis 
ekonomikos augimas atitinkamais metais.

Or. en
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Pakeitimas 537
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikoma, kad nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su atsargią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5% BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Laikoma, kad nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos yra didelis, jei 
egzistuoja šios sąlygos: pernelyg didelis 
išlaidų augimas, palyginti su tvarią 
fiskalinę politiką atitinkančiu išlaidų 
augimu, nekompensuojamas diskrecinėmis 
pajamų didinimo priemonėmis; arba 
diskrecinės pajamų mažinimo priemonės 
nekompensuojamos išlaidų sumažinimais; 
taip pat bendras nukrypimo poveikis 
valdžios sektoriaus balansui yra ne 
mažesnis kaip 0,5 % BVP per vienerius 
metus arba ne mažesnis kaip vidutiniškai 
0,25 % BVP per metus atsižvelgiant į 
dvejų iš eilės metų laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 538
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 539
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą, atsižvelgiant į tai, 
ar yra susidaręs perviršinis 
makroekonominis disbalansas, ir jei 
stabilumo programoje išdėstyti biudžeto 
planai nekelia grėsmės šiam tikslui 
programos laikotarpiu.

Į nuokrypį neatsižvelgiama, jei atitinkama 
valstybė narė gerokai viršijo vidutinės 
trukmės biudžeto tikslą arba jei turima 
taškų pagal reglamente nustatytą taškų 
sistemą, atsižvelgiant į tai, ar yra susidaręs 
perviršinis makroekonominis disbalansas, 
ir jei stabilumo programoje išdėstyti 
biudžeto planai nekelia grėsmės šiam 
tikslui programos laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 540
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galimybės dėl didelio ekonomikos nuosmukio skirti išimtis kliudo automatiškai taikyti 
procedūras.   Visapusiškas taisyklių ir procedūrų įgyvendinimas turi būti garantuotas, 
siekiant užtikrinti ekonomikos valdymo sistemos patikimumą, todėl derėtų vengti išlygų, 
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kuriomis leidžiama netaikyti nuostatų.

Pakeitimas 541
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Į nukrypimą neatsižvelgiama esant 
ekonomikos nuosmukiui.

Or. en

Pakeitimas 542
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Nukrypimą galima laikyti nereikšmingu 
esant dideliam euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukiui, jei tai nekelia 
grėsmės fiskaliniam tvarumui vidutinės 
trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 543
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į nukrypimą taip pat galima neatsižvelgti 
esant dideliam bendro pobūdžio 
ekonomikos nuosmukiui.

Nukrypimą galima laikyti nereikšmingu 
esant dideliam euro zonos ar visos ES 
ekonomikos nuosmukiui, jei tai nekelia 
grėsmės fiskaliniam tvarumui vidutinės 
trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 544
Miguel Portas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu, 
rekomendaciją viešai paskelbia.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
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rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

koregavimo priemonių. Rekomendacija 
skelbiama viešai.

Or. en

Pakeitimas 546
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai 
paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo koregavimo 
plano, kuriuo siekiama vidutinės trukmės 
biudžeto tikslo, išlieka arba yra labai 
didelis, Komisija teikia atitinkamai 
valstybei rekomendaciją imtis būtinų 
koregavimo priemonių. Taryba 
rekomendaciją viešai paskelbia ir Europos 
Parlamentas gali paraginti atitinkamą 
valstybę narę jo kompetentingam 
komitetui paaiškinti savo politiką.

Or. en

Pakeitimas 547
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją tokiu būdu imtis būtinų 
koregavimo priemonių, kad nukrypimą 
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pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia. atsvertų atitinkamai didelis tikslinių 
rodiklių viršijimas per ateinančius trejus 
metus. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. fi

Pakeitimas 548
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei didelis nukrypimas nuo atsargios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

3. Jei didelis nukrypimas nuo tvarios 
fiskalinės politikos išlieka arba yra labai 
didelis, Taryba, remdamasi Komisijos 
rekomendacija, teikia atitinkamai valstybei 
rekomendaciją imtis būtinų koregavimo 
priemonių. Taryba, remdamasi Komisijos 
pasiūlymu, rekomendaciją viešai paskelbia.

Or. en

Pakeitimas 549
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnyje įrašoma ši dalis:
3a. Jei paaiškinimui dėl pozicijos, būtinų 
veiksmų ar su jais susijusių reikalavimų 
pakviečiama dalyvauti Europos 
Parlamento atsakingo komiteto ir 
valstybės narės atstovų susitikime, 
susitikimas rengiamas organizuojant:
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a) Europos Parlamentui,
b) valstybės narės parlamentui arba
c) rotacijos tvarka Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės 
parlamentui.

Or. en

Pakeitimas 550
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Po 10 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

10a straipsnis
Taškų sistema nustatoma pagal 10b – 10d 
straipsnius priimant deleguotuosius teisės 
aktus. Taškai gaunami, jei valstybė narė 
laikosi tvarios politikos formavimo 
taisyklės pagal 5 straipsnį ir viršija 
metinius vidutinės trukmės laikotarpio 
tikslo įgyvendinimo tikslinius rodiklius. 
Taškai prarandami ženkliai nukrypus nuo 
tvarios fiskalinės politikos formavimo. 

Or. en

Pakeitimas 551
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 b straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b. Po 10 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

10b straipsnis
Delegavimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
naujame 2c straipsnyje nurodytus 
deleguotuosius teisės aktus penkerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas savaime 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, jei Europos Parlamentas 
ar Taryba jo neatšaukia pagal naują 
4b straipsnį.
2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu 
praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimui priimti deleguotuosius 
teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 
naujuose 4b ir 4c straipsniuose nustatytų 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 552
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 c punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c. Po 10 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

10c straipsnis
Delegavimo atšaukimas
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1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 
kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje ir 
4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įgaliojimų 
delegavimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Sprendimas neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 553
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 d punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
10 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9d. Po 10 straipsnio įterpiamas šis 
straipsnis:

10d straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.
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2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, deleguotasis teisės aktas 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.
Deleguotasis teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimus 
pareiškusi institucija nurodo 
prieštaravimų dėl deleguotojo teisės akto 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 554
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 e punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
-11 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9e. Įterpiamas šis straipsnis:
„-11 straipsnis

1. Vadovaudamasi šio reglamento tikslais, 
Komisija užtikrina nuolatinį dialogą su 
valstybių narių valdžios institucijomis. 
Šiuo tikslu Komisija visose valstybėse 
narėse rengia vizitus nuolatinio dialogo 
ir, prireikus, priežiūros tikslais.
2. Rengdama vizitus dialogo ir priežiūros 
tikslais Komisija, prireikus, perduoda 
savo preliminarias išvadas atitinkamai 
valstybei narei, kuri gali pateikti savo 
pastabas.
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3. Rengdama vizitus dialogo tikslais 
Komisija peržiūri esamą ekonominę 
padėtį valstybėje narėje ir nustato riziką 
ar problemas, su kuriomis ji susiduria 
laikydamasi šio reglamento tikslų.
4. Rengdama vizitus priežiūros tikslais 
Komisija stebi procesą ir tikrina, ar buvo 
imtasi priemonių pagal Tarybos ir 
Komisijos sprendimus vadovaujantis šio 
reglamento tikslais. Priežiūros vizitai 
rengiami tik išskirtiniais atvejais ir tik 
tuomet, jei siekiant šių tikslų yra ženkli 
rizika ar iškyla problemų . Komisija gali 
pakviesti Europos centrinio banko ar kitų 
atitinkamų institucijų atstovus dalyvauti 
priežiūros vizituose.
5. Komisija informuoja Ekonomikos ir 
finansų komitetą apie priežiūros vizitų 
priežastis.
6. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių, reikalingų sudaryti 
palankesnes sąlygas vizitams dialogo ir 
priežiūros tikslais. Komisijos prašymu 
valstybės narės suteikia jai visų 
atitinkamų nacionalinių valdžios 
institucijų pagalbą ruošiantis vizitams 
dialogo ir priežiūros tikslais ir juos 
atliekant.“

Or. de

Pakeitimas 555
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 f punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9f. Įterpiamas šis 11a straipsnis:
11a straipsnis

1. Komisija įsteigia patariamąjį organą, 
kurį sudaro penki aukšto lygio asmenys, 
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turintys pripažintą kvalifikacija 
ekonomikos ir finansų klausimais.
2. Patariamasis organas 3 dalyje 
nurodytus ataskaitų teikimo įgaliojimus 
vykdo visiškai nepriklausomai. 
Vykdydami šiuos įgaliojimus, patariamojo 
organo nariai nesiekia gauti ir neklauso 
Komisijos, bet kurios vyriausybės arba bet 
kurios kitos institucijos ar įstaigos 
nurodymų.
3. Euro zonai šis organas teikia metines 
viešai skelbiamas ataskaitas dėl to, kaip 
Komisija ir Taryba atliko savo pareigas 
pagal Sutarties 121, 126 ir136 straipsnius, 
pagal iš dalies pakeistą Reglamentą Nr. 
1466/97, pagal iš dalies pakeistą 
Reglamentą Nr. 1467/97, pagal 
Reglamentą Nr. ..../.... dėl veiksmingo 
biudžetinės priežiūros užtikrinimo euro 
zonoje, pagal Reglamentą dėl vykdymo 
užtikrinimo priemonių, skirtų 
perviršiniam makroekonominiam 
disbalansui naikinti euro zonoje, pagal 
Reglamentą dėl makroekonominio 
disbalanso prevencijos ir naikinimo.
Paprašius Komisijai, Europos centriniam 
bankui, Tarybai, Europos Parlamentui 
arba Europos Vadovų Tarybai, šis 
patariamasis organas taip pat atlieka 
analizę konkrečiais ekonominiais ar 
biudžeto klausimais. 

Or. en

Pakeitimas 556
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 g punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9g. Pridedamas šis straipsnis:
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12a straipsnis
Peržiūra

1. Ne vėliau kaip ... * ir po to kas treji 
metai Komisija paskelbia šio reglamento 
taikymo ataskaitą.
2. Ataskaita ir bet kokie susiję pasiūlymai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Jei ataskaitoje nustatoma, kad yra 
kliūčių tinkamam Sutarčių nuostatų, 
reglamentuojančių Ekonominę ir pinigų 
sąjungą, veikimui, joje pateikiamos 
reikiamos rekomendacijos Europos 
Vadovų Tarybai.
4. Ataskaitoje pateikiamas pasiūlymas dėl 
balsavimo Taryboje atvirkštine 
kvalifikuotos daugumos tvarka taikymo 
visiems šiame reglamente nurodytos 
procedūros etapams.

Or. en

Pakeitimas 557
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 g punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9g. Įterpiamas šis straipsnis:
12a straipsnis

Peržiūra
1. Ne vėliau kaip ...*, o po to kas dveji 
metai Komisija paskelbia šio reglamento 
taikymo ataskaitą.
2. Ataskaita ir bet kokie susiję pasiūlymai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
3. Jei ataskaitoje nustatoma, kad yra 
kliūčių tinkamam Sutarčių nuostatų, 
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reglamentuojančių Ekonominę ir pinigų 
sąjungą, veikimui, joje pateikiamos 
reikiamos rekomendacijos Europos 
Vadovų Tarybai.
_____
* ... metai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. de

Pakeitimas 558
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja patenkinus šias 
sąlygas:

– Komisijos atliktas skaidrus socialinio 
poveikio įvertinimas įrodo, kad su 
ekonomikos valdymo teisės aktų paketu 
susiję reglamentai ir direktyvos tinkami 
siekiant Sąjungos ekonomikos augimo, 
užimtumo didinimo ir skurdo mažinimo 
tikslų pagal strategiją „2020 m. Europa“;
– veiksmingas Sąjungos finansų rinkų 
reguliavimas užkerta kelią tam, kad 
makroekonominį ir makrofinansinį 
disbalansą didintų išorės grėsmės. Į šį 
reguliavimą įtraukiamas ES draudimas 
parduoti skolintus vertybinius popierius ir 
prekiauti ne biržos išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, taip pat ES 
finansinių sandorių mokesčio 
nustatymas;
– visoje Sąjungoje atkurtos įprastos 
ekonominė sąlygos.

Or. en
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Pakeitimas 559
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. 
sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 272
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1466/97
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama Sutarties 121 
straipsnyje numatytą daugiašalę priežiūrą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
pateiktus vidutinės trukmės biudžeto 
tikslus, įvertina, ar ekonominės prielaidos, 
kuriomis grindžiama programa, yra 
patikimos, ar koregavimo planas siekiant 
vidutinės trukmės biudžeto tikslo yra 
tinkamas ir ar taikomos arba siūlomos 
priemonės, skirtos laikytis koregavimo 
plano, yra pakankamos vidutinės trukmės 
biudžeto tikslui pasiekti ciklo metu.

Remdamasi Komisijos ir Ekonomikos ir 
finansų komiteto pateiktais vertinimais, 
Taryba, vykdydama SESV 121 straipsnyje 
numatytą daugiašalę priežiūrą ir SESV 
148 straipsnyje numatytą užimtumo 
politikos įgyvendinimo patikrinimą, 
išnagrinėja atitinkamų valstybių narių 
stabilumo programose pateiktus vidutinės 
trukmės biudžeto tikslus, įvertina, ar 
ekonominės prielaidos, kuriomis 
grindžiama programa, yra patikimos, ar 
koregavimo planas siekiant vidutinės 
trukmės biudžeto tikslo yra tinkamas, ar 
atitinkama valstybė narė pasiekė vykdant 
Europos semestrą numatytą viešųjų 
investicijų tikslą ir ar taikomos arba 
siūlomos priemonės, skirtos laikytis 
koregavimo plano, yra pakankamos 
vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti 
ciklo metu.
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