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Grozījums Nr. 272
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar LESD 121. pantu un izvērtējot 
nodarbinātības politikas īstenošanu 
saskaņā ar LESD 148. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts stabilitātes 
programmās sniegtos vidēja termiņa 
budžeta mērķus, izvērtē, vai saimnieciskās 
prognozes, kas ir programmas pamatā, ir 
ticamas, vai korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai ir piemērotas, 
vai dalībvalsts sasniegusi publisko 
ieguldījumu mērķi, kas noteikts Eiropas 
pusgada ietvaros, kā arī — vai veiktie vai 
ierosinātie pasākumi, lai piemērotu šīs 
korekcijas, ir pietiekami, lai sasniegtu 
vidēja termiņa budžeta mērķi attiecīgajā 
ekonomikas ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 



PE458.764v01-00 4/180 AM\857518LV.doc

LV

attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus un prognozēto 
parāda attiecības tendenci, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Or. pt

Grozījums Nr. 274
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Pamatojoties uz Komisijas, Ekonomikas un 
finanšu komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar Līguma 
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, un 
to, vai korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — 
vai veiktie vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

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

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 1 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar valsts parāda līmeni, kas 
pārsniedz 60 % no IKP, un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 1 % no IKP. Padome ņem vērā 
to, vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
tiek veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
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citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP. Dalībvalstīm ar parāda līmeni, kas 
pārsniedz 60 % no IKP, vai kurām ir 
izteikts risks saistībā ar vispārējo parāda 
stabilitāti, Padome un Komisija pārbauda, 
vai ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, ievērojami 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Padome un 
Komisija ņem vērā to, vai ekonomikas 
uzplaukuma apstākļos veic vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās var būt ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP. Dalībvalstīm ar parāda līmeni, kas 
pārsniedz 60 % no IKP, vai kurām ir 
izteikts risks saistībā ar vispārējo parāda 
stabilitāti, Padome un Komisija pārbauda, 
vai ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, ievērojami 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Padome un 
Komisija ņem vērā to, vai ekonomikas 
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ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

uzplaukuma apstākļos veic vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās var būt ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP. Dalībvalstīm ar parāda līmeni, kas 
pārsniedz 60 % no IKP, vai kurām ir 
izteikts risks saistībā ar vispārējo parāda 
stabilitāti, Padome un Komisija pārbauda, 
vai ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, ievērojami 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Padome un 
Komisija ņem vērā to, vai ekonomikas 
uzplaukuma apstākļos veic vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās var būt ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 279
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par standarta kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP. Dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni Padome un Komisija 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi 
strukturāli, cikliski un ilgtermiņa 
perspektīvā koriģētajā budžeta bilancē, 
izņemot vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, nodrošina kritērija izpildi. 
Padome un Komisija ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 280
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
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Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

no IKP. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni, ar augstu parāda līmeni privātajā 
sektorā, ar ievērojamām iespējamajām 
un/vai netiešajām saistībām un/vai ar 
pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome un Komisija 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Padome ņem vērā 
to, vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
tiek veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. en

Pamatojums

Visi šie faktori ir būtiski, lai novērtētu valsts vispārējo stabilitāti.

Grozījums Nr. 281
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar valsts parāda līmeni, kas 
pārsniedz 60 % no IKP atsauces vērtības, 
vai ar ievērojamu risku fiskālās 
stabilitātes ziņā un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
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no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

koriģētajā budžeta bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Padome ņem vērā 
to, vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
tiek veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 282
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
sākotnējā bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
sākotnējā bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Or. pt
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Grozījums Nr. 283
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome un 
Parlaments pārbauda, vai attiecīgā 
dalībvalsts tās cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi. 
Dalībvalstīm ar augstu neto parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas un 
sociālo nelīdzsvarotību Padome un 
Parlaments pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, ir relatīvi tuvu 0,5 % 
no IKP. Padome un Parlaments ņem vērā 
to, vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
veic vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var pārtraukt.

Or. en

Grozījums Nr. 284
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
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citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. Padome 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos tiek veikts vairāk korekciju, 
turpretī grūtos ekonomikas apstākļos tās 
var būt ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 285
Anni Podimata

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. Padome 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos tiek veikts vairāk korekciju, 
turpretī grūtos ekonomikas apstākļos tās 
var būt ierobežotas.
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ierobežotas.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos vai saistībā ar 
īpašiem ārkārtas apstākļiem dalībvalstī tās 
var būt ierobežotas. 

Or. el

Grozījums Nr. 287
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Padome ņem vērā to, vai 
ekonomikas uzplaukuma apstākļos tiek 
veikts vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP. 
Dalībvalstīm ar augstu parāda līmeni 
un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, ņemot vērā visus 
attiecīgos faktorus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Padome ņem vērā to, vai ekonomikas 
uzplaukuma apstākļos tiek veikts vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās ierobežo saskaņā ar 10.a 
pantā izklāstīto punktu sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst piesardzīgai 
fiskālās politikas veidošanai.

svītrots

Or. en



AM\857518LV.doc 15/180 PE458.764v01-00

LV

Grozījums Nr. 289
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst piesardzīgai 
fiskālās politikas veidošanai.

Lai novērtētu, vai sekmes VTM 
sasniegšanā ir pietiekamas, pamatojas uz 
vispārēju novērtējumu, kas veikts attiecībā 
pret strukturālo bilanci, vērtējumā 
analizējot arī izdevumus, izņemot 
diskrecionārus ieņēmumu pasākumus. 
Tālab Padome un Komisija novērtē, vai 
valsts izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst šādiem 
nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 290
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst piesardzīgai 
fiskālās politikas veidošanai.

Lai novērtētu, vai sekmes VTM 
sasniegšanā ir pietiekamas, pamatojas uz 
vispārēju novērtējumu, kas veikts attiecībā 
pret strukturālo bilanci, vērtējumā 
analizējot arī izdevumus, izņemot 
diskrecionārus ieņēmumu pasākumus. 
Tālab Padome un Komisija novērtē, vai 
valsts izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst šādiem 
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nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 291
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums un nodokļu ieņēmumu 
pieauguma temps, ņemot vērā 
līdzsvarojošo diskrecionāro pasākumu 
iespējamo kompensējošo ietekmi, atbilst 
pareizai fiskālās politikas veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome un Komisija pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst VTM 
sasniegšanai paredzēto korekciju 
veikšanai.
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Or. en

Grozījums Nr. 293
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome un Komisija pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieaugums saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai plānoti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst ilgtspējīgai 
fiskālās politikas veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst piesardzīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieaugums saistībā ar pasākumiem, kas 
tiek veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, 
atbilst ilgtspējīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 295
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu 
un tādējādi arī par tādu, kas veicina 
vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu 
ilgtermiņā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;
b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;
c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 296
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu 
un tādējādi arī par tādu, kas veicina 
vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu 
ilgtermiņā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;
b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;
c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 297
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu 
un tādējādi arī par tādu, kas veicina 
vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu 
ilgtermiņā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;
b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;
c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 298
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
ilgtspējīgu un tādējādi arī par tādu, kas 
veicina vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā stabilitāti ilgtermiņā, ja 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 299
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) pieaugums saistībā ar cikliski 
koriģētiem valsts ieņēmumiem bez 
vienreizējiem un citiem pagaidu 
pasākumiem nebūs mazāks par regulāri 
koriģētu IKP vidēja termiņa pieauguma 
tempu desmit gadu intervālā, un 
izdevumu pieauguma temps parasti 
nepārsniedz regulāri koriģētu IKP vidēja 
termiņa pieauguma tempu desmit gadu 
intervālā;

Or. en
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Grozījums Nr. 300
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
prognozēto IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
turpretim nodokļu ieņēmumu pieaugums 
nav lēnāks par valsts ieņēmumu 
pieaugumu, ja vien attiecīgā pozitīvā vai 
negatīvā atšķirība nav saskaņota ar 
diskrecionāriem pasākumiem, ko veic 
attiecībā uz ieņēmumiem un/vai 
izdevumiem;

Or. en

Pamatojums

Skatīt Eiropas Arodbiedrību konfederācijas ierosināto grozījumu Nr. 1. Turklāt arguments, ka 
valdība var kontrolēt izdevumus, bet ne ieņēmumus, nav korekts. Gan izdevumiem, gan 
ieņēmumiem ir spēcīga mijiedarbība ar ekonomikas attīstības ciklu, jo lejupslīde iznīcina 
nodokļu ieņēmumus tieši tāpat, kā tā veicina valsts izdevumus.

Grozījums Nr. 301
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
prognozēto IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
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pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

turpretim nodokļu ieņēmumu pieaugums 
nav lēnāks par valsts ieņēmumu 
pieaugumu, ja vien attiecīgā pozitīvā vai 
negatīvā atšķirība nav saskaņota ar 
diskrecionāriem pasākumiem, ko veic 
attiecībā uz ieņēmumiem un/vai 
izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
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saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 306
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) diskrecionārus izdevumu 
palielinājumus, pārsniedzot šo normu, vai 
diskrecionārus valsts ieņēmumu 
samazinājumus līdzsvaro ar citiem 
saistītiem diskrecionāriem pasākumiem 
izdevumu vai/un nodokļu ieņēmumu daļā.

Or. en

Grozījums Nr. 307
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu, ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas vidēja 

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējam 
nodokļu ieņēmumu pieaugumam ir 
jāpārsniedz IKP vidēja termiņa 
pieaugums, turpretim ikgadējais 
izdevumu vidēja termiņa pieaugums 
nedrīkst pārsniegt piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu. Aprēķinot un vērtējot 
valsts izdevumu pieaugumu, nav jāņem 
vērā bezdarbnieka pabalstu un citu ar 
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termiņa budžeta mērķa sasniegšanai; ekonomikas attīstības ciklu saistīto 
sociālās jomas izdevumu ietekme. 
Novirzes no šīm indikatīvajām izdevumu 
un pieauguma tendencēm nav uzskatāmas 
par problēmu, ja šīs novirzes ir saskaņotas 
ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem, ko veic izdevumu vai 
ieņēmumu sadaļā vai abās šajās sadaļās. 
Gan atšķirība starp valsts izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu IKP 
vidēja termiņa pieaugumu, gan atšķirība 
starp nodokļu ieņēmumu pārmērīgu 
pieaugumu un IKP vidēja termiņa 
pieaugumu ir veidotas tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 308
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu, ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējam 
nodokļu ieņēmumu pieaugumam ir 
jāpārsniedz IKP vidēja termiņa 
pieaugums, turpretim ikgadējais 
izdevumu vidēja termiņa pieaugums 
nedrīkst pārsniegt piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu. Aprēķinot un vērtējot 
valsts izdevumu pieaugumu, nav jāņem 
vērā bezdarbnieka pabalstu un citu ar 
ekonomikas attīstības ciklu saistīto 
sociālās jomas izdevumu ietekme. 
Novirzes no šīm indikatīvajām izdevumu 
un pieauguma tendencēm nav uzskatāmas 
par problēmu, ja šīs novirzes ir saskaņotas 
ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem, ko veic izdevumu vai 
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ieņēmumu sadaļā vai abās šajās sadaļās. 
Gan atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu IKP 
vidēja termiņa pieaugumu, gan atšķirība 
starp nodokļu ieņēmumu pārmērīgu 
pieaugumu un IKP vidēja termiņa 
pieaugumu ir veidotas tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu, ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējam 
sākotnējās bilances pieauguma līmenim ir 
jābūt zemākam par piesardzīga IKP vidēja 
termiņa pieauguma līmeni. Šai līmeņu 
atšķirībai būtu jānodrošina atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai, neskarot iespēju vajadzības 
gadījumā īstenot aktīvu budžeta politiku;

Or. pt

Grozījums Nr. 310
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valsts 
izdevumu pieauguma tempu un IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas, kas 
vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valsts 
izdevumu pieauguma tempu un IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas, kas 
vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valsts 
izdevumu pieauguma tempu un IKP 
iespējamā vidēja termiņa pieauguma 
atsauces vērtību ir veidota tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas, kas 
vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 313
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ir veidota tā, lai nodrošinātu 

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valsts izdevumu pieauguma 
tempu un ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa 
pieaugumu ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas un ilgtspējīgas korekcijas, kas 
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atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 315
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 316
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) vidēja termiņa budžeta mērķi vēl 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 

c) vidēja termiņa budžeta mērķi vēl 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
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palielinājumiem. posteņu palielinājumiem. 
Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos. 
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en

Grozījums Nr. 318
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) vidēja termiņa budžeta mērķi vēl 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.



AM\857518LV.doc 33/180 PE458.764v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem vai/un diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem

c) vidēja termiņa budžeta mērķi vēl 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme svītrots
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jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

Or. en

Grozījums Nr. 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

Piesardzīgs izaugsmes vidējais termiņš 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm piecu gadu 
intervālam.

Or. en

Grozījums Nr. 322
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

IKP vidēja termiņa iespējamā pieauguma 
atsauces likmi vērtē, pamatojoties uz 
nākotnes prognozēm vai pagātnes 
pieredzi, ja vien, izmantojot pagātnes 
pieredzi, netiek lēnāk veiktas korekcijas, 
kas vajadzīgas vidējā termiņa mērķa 
sasniegšanai. Prognozes regulāri 
atjaunina.

Or. en
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Grozījums Nr. 323
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

IKP vidēja termiņa iespējamā pieauguma 
atsauces likmi vērtē, pamatojoties uz 
nākotnes prognozēm vai pagātnes 
pieredzi, ja vien, izmantojot pagātnes 
pieredzi, netiek lēnāk veiktas korekcijas, 
kas vajadzīgas vidējā termiņa mērķa 
sasniegšanai. Prognozes regulāri 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā

IKP vidēja termiņa pieauguma atsauces 
likme jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā. 
Komisija publisko šo prognožu 
metodoloģijas pārredzamu, neatkarīgu un 
pamatotu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 325
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā

Ilgtspējīgs izaugsmes vidējais termiņš 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm desmit gadu 
intervālam.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Astrid Lulling

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 5.a daļa (jauna))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīgam vidēja termiņa IKP 
pieaugumam vajadzētu būt vienādam ar 
vidējam termiņam aprēķinātu iespējamā 
pieauguma tempu, saglabājot drošības 
rezervi. Iespējamā pieauguma likmes tiktu 
aprēķinātas valsts līmenī, pamatojoties uz 
Eiropas Komisijas noteiktu standarta 
sistēmu. Attiecīgajās stabilitātes [un 
konverģences] programmās tiktu 
dokumentēti precīzi aprēķini.

Or. en

Pamatojums

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 
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.
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Grozījums Nr. 327
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ka ir paredzēts, ka 
budžeta stāvoklis atkal sasniegs vidēja 
termiņa budžeta mērķi programmas 
darbības termiņā, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, 
kas tieši ietekmē izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi 
ietekmējot valsts finanšu ilgtspēju 
ilgtermiņā.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 328
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 

Uzskata, ka fiskālās politikas veidošana 
veicina vidēja termiņa mērķa 
sasniegšanu, ja cita starpā politikas 
veidotāji cenšas kopumā nesamazināt 
nodokļus un īsteno pasākumus, kas ļauj 
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ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

stabilizēt un attiecīgā gadījumā palielināt 
nodokļu ieņēmumu daļu IKP.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
strukturālo reformu īstenošanu, kas sekmē 
Savienības noteikto izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanu. Īpašu 
uzmanību pievērš tam, lai šīs reformas 
veicinātu nodarbinātību un palīdzētu 
mazināt nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 329
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
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ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
strukturālo reformu īstenošanu, kas sekmē 
Savienības nodarbinātības un 
pārdomātas, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķu sasniegšanu. Īpašu 
uzmanību pievērš tam, lai šīs reformas 
veicinātu nodarbinātību un palīdzētu 
mazināt nabadzību. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
strukturālo reformu īstenošanu, kas sekmē 
Savienības mērķu sasniegšanu izaugsmes, 
nodarbinātības, kā arī sociālās un 
reģionālās kohēzijas jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 331
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, kas 
tieši ietekmē izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi 
ietekmējot valsts finanšu ilgtermiņa 
stabilitāti, mazinot valsts finanšu 
nestabilitāti.

Or. fi

Grozījums Nr. 332
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
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mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu un 
tos uz nākotni orientētos izdevumus 
pētniecības un attīstības, kā arī izglītības 
jomā un nozīmīgākajās infrastruktūrās, 
kas tieši veicina izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi veicina 
valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome un Komisija ņem 
vērā tikai to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši veicina izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
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ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome un Komisija ņem 
vērā tikai to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši veicina izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 335
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
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mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, kas 
tieši veicina izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 336
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 337
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 338
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 

svītrots
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īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 339
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta tām 
reformām, ko īsteno, lai saglabātu esošās 
darba vietas un radītu jaunas un labākas 
darba vietas, kā arī reformām, kuru 
pamatā ir valsts ieguldījumi. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda.

Or. en

Grozījums Nr. 340
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
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finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en
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Grozījums Nr. 342
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
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nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, 
ar nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, kas nostiprina vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts pārvaldītā pensiju 
līmeņa reformas neto bilanci, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Or. hu

Grozījums Nr. 345
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
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reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts pārvaldītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir konstatēta tikai 
vienā gadā un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Or. fi

Grozījums Nr. 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. el
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Grozījums Nr. 347
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas 
koordinēšanu un vai attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas politika ir saskaņā ar 
vispārējām Savienības un dalībvalstu 
ekonomikas politikas vadlīnijām.

Padome arī pārbauda, vai ekonomiskās un 
sociālās konverģences programmas saturs 
veicina konverģences mērķu sasniegšanu 
euro zonā un vai attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas politika atbilst Savienības 
vispārējām ekonomikas politikas 
pamatnostādnēm.

Or. pt

Grozījums Nr. 348
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu 
un vai attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
politika ir saskaņā ar vispārējām 
Savienības un dalībvalstu ekonomikas 
politikas vadlīnijām.

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu 
un vai attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
politika ir saskaņā ar LESD 9. pantu, jo 
īpaši attiecībā uz izaugsmi, augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un cīņu pret sociālo 
atstumtību, Savienības un dalībvalstu 
vispārējām ekonomikas politikas 
pamatnostādnēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 349
Philippe LambertsRegulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas 
konverģences sasniegšanu euro zonā, 
ciešāku ekonomikas politikas koordinēšanu 
un vai attiecīgās dalībvalsts ekonomikas 
politika ir saskaņā ar vispārējām 
Savienības un dalībvalstu ekonomikas 
politikas vadlīnijām.

Padome arī pārbauda, vai stabilitātes 
programmas saturs veicina stabilas un 
īstenas konverģences sasniegšanu euro 
zonā, ciešāku ekonomikas politikas 
koordinēšanu un vai attiecīgās dalībvalsts 
ekonomikas politika ir saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu vispārējām 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 350
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var 
atļaut uz laiku atteikties no korekciju 
ieviešanas, kas ir piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas pamatā, kura minēta 
ceturtajā apakšpunktā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izņēmumu pieļaujamība smagas ekonomiskās krīzes gadījumā ierobežo iespējas automātiski 
īstenot procedūras. Lai panāktu ekonomikas pārvaldības sistēmas uzticamību, ir jānodrošina 
pilnīga noteikumu un procedūru īstenošana, tālab nevajadzētu paredzēt izņēmuma klauzulas.
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Grozījums Nr. 351
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Tikai ekonomikas nopietnas lejupslīdes 
periodos euro zonā vai visā ES 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt ceturtajā daļā minētās korekcijas, 
kas vajadzīgas VTM sasniegšanai, ar 
nosacījumu, ka šāda rīcība neapdraud 
fiskālo stabilitāti vidējā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Tikai ekonomikas nopietnas lejupslīdes 
periodos euro zonā vai visā ES 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt ceturtajā daļā minētās korekcijas, 
kas vajadzīgas VTM sasniegšanai, ar 
nosacījumu, ka šāda rīcība neapdraud 
fiskālo stabilitāti vidējā termiņā.

Or. en
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Grozījums Nr. 353
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, kas 
noteiktas to vidēja termiņa budžeta 
mērķos.

Or. en

Grozījums Nr. 354
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas lejupslīdes periodos 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, kas ir vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanas pamatā.

Or. en

Grozījums Nr. 355
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos, tostarp pēckrīzes 
periodā un laikposmā, kad ekonomika vēl 
nedarbojas ar pilnu jaudu, dalībvalstīm 
atļauj uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, 
ko paredz ceturtajā daļā minētā fiskālās 
politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt vidēja termiņa 
mērķa sasniegšanai paredzētās korekcijas, 
ko paredz ceturtajā daļā minētā fiskālās 
politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 

Ekonomikas nopietnas lejupslīdes periodos 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, ko paredz ceturtajā 
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kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

daļā minētā ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā ilgtspējīgas 
fiskālās politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no korekciju ieviešanas, 
kas ir piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas pamatā, kura minēta ceturtajā 
apakšpunktā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos un tikai, lai veiktu 
ekonomikas atlabšanas pasākumus, 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, ko paredz ceturtajā 
daļā minētā piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošana.

Or. hu



PE458.764v01-00 56/180 AM\857518LV.doc

LV

Grozījums Nr. 360
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, sniedz atzinumu par 
programmu. Ja Padome saskaņā ar 
Līguma 121. pantu uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz piesardzīgu fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā.

2. Komisija izskata stabilitātes programmu 
triju mēnešu laikā pēc programmas 
iesniegšanas. Apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, Komisija 
nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu 
par programmu. Ja Komisija uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz piesardzīgu fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā. Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu var noraidīt šādu Komisijas 
atzinumu. Komisijas atzinumu publisko 
nekavējoties.

Or. de

Grozījums Nr. 361
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, sniedz atzinumu par 
programmu. Ja Padome saskaņā ar 
Līguma 121. pantu uzskata, ka 

2. Komisija izskata stabilitātes programmu 
triju mēnešu laikā pēc programmas 
iesniegšanas. Apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, Komisija 
nepieciešamības gadījumā sniedz atzinumu 
par programmu. Ja Komisija uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgu fiskālās 
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programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz piesardzīgu fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā.

politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā. Padome ar kvalificētu balsu 
vairākumu var noraidīt šādu Komisijas 
atzinumu. Komisijas atzinumu dara 
zināmu atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 362
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar 
Ekonomikas un finanšu komiteju, sniedz 
atzinumu par programmu. Ja Padome 
saskaņā ar Līguma 121. pantu uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz piesardzīgu fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā.

2. Komisija izskata ekonomiskās un 
sociālās konverģences programmu 
ilgākais triju mēnešu laikā pēc programmas 
iesniegšanas. Pēc apspriešanās ar 
Ekonomikas un finanšu komiteju Komisija 
informē Padomi. Ja Padome uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz piesardzīgu fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti atbilstīgi 
rīkoties.

Or. pt

Grozījums Nr. 363
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, sniedz atzinumu par 
programmu. Ja Padome saskaņā ar Līguma 
121. pantu uzskata, ka programmas mērķi 
un saturs ir jāpastiprina ar īpašu atsauci uz 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
tā savā atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
veikt korekcijas programmā.

2. Padome izskata stabilitātes programmu 
ilgākais triju mēnešu laikā pēc programmas 
iesniegšanas. Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, nepieciešamības 
gadījumā sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar LESD 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina, tā savā atzinumā aicina 
attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 364
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, sniedz atzinumu par 
programmu. Ja Padome saskaņā ar Līguma 
121. pantu uzskata, ka programmas mērķi 
un saturs ir jāpastiprina ar īpašu atsauci uz 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, tā 
savā atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
veikt korekcijas programmā.

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma un apspriedusies ar 
Parlamentu un Ekonomikas un finanšu 
komiteju, nepieciešamības gadījumā 
sniedz atzinumu par programmu. Ja 
Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgas 
un efektīvas fiskālās politikas veidošanu, 
tā savā atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
veikt korekcijas programmā.

Or. en
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Grozījums Nr. 365
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja 
nepieciešams, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma un apspriedusies ar Ekonomikas 
un finanšu komiteju, sniedz atzinumu par 
programmu. Ja Padome saskaņā ar Līguma 
121. pantu uzskata, ka programmas mērķi 
un saturs ir jāpastiprina ar īpašu atsauci uz 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, tā 
savā atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
veikt korekcijas programmā.

2. Padome veic stabilitātes programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Padome pēc 
Komisijas ieteikuma un apspriedusies ar 
Ekonomikas un finanšu komiteju un 
Sociālās aizsardzības komiteju, 
nepieciešamības gadījumā sniedz 
atzinumu par programmu. Ja Padome 
saskaņā ar Līguma 121. pantu uzskata, ka 
programmas mērķi un saturs ir jāpastiprina 
ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgas fiskālās 
politikas veidošanu, tā savā atzinumā 
aicina attiecīgo dalībvalsti veikt korekcijas 
programmā.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro, 
un Komisijas, Ekonomikas un finanšu 
komitejas, Nodarbinātības komitejas un 
Sociālās aizsardzības komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
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mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 367
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas, 
Ekonomikas un finanšu komitejas, 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas novērtējumus, jo 
īpaši, lai noteiktu faktisko vai paredzamo 
būtisko budžeta stāvokļa novirzīšanos no 
vidēja termiņa budžeta mērķa vai 
atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
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uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 369
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 370
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 372
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas un 
Ekonomikas un finanšu komitejas 
pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas.

1. Padome un Komisija, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar LESD 
121. panta 3. punktu, uzrauga arī 
stabilitātes programmu izpildi, ņemot vērā 
informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis, un Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumus, jo 
īpaši, lai noteiktu faktisko vai paredzamo 
būtisko budžeta stāvokļa novirzīšanos no 
vidēja termiņa budžeta mērķa vai 
atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 373
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
stabilitātes programmu izpildi, ņemot vērā 
informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis, un Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas pārbaudes, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo būtisko 
budžeta stāvokļa novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai atbilstīgām 
korekcijām šā mērķa sasniegšanai, sekojot 

1. Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi, 
ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
iesaistītās dalībvalstis, un Komisijas, 
Ekonomikas un finanšu komitejas un 
Sociālās aizsardzības komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo būtisko budžeta stāvokļa 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
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novirzēm no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā mērķa 
sasniegšanai, sekojot novirzēm no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97 
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Gadījumā, ja vērojama nozīmīga 
novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 
5. panta 1. punkta ceturtajā daļā, un lai 
novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu var izteikt brīdinājumu 
attiecīgajai dalībvalstij.

svītrots

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.
Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes 
programmā iekļautie budžeta plāni 
neapdraud šo mērķi programmas 
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darbības laikā.
Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 375
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no korekciju 
veikšanas vidēja termiņa mērķa 
sasniegšanai, kas minēta šīs regulas 
5. panta 1. punkta ceturtajā daļā, un lai 
novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. panta 
4. punktu izsaka brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij. Šādu brīdinājumu dara 
zināmu atklātībai, turklāt Eiropas 
Parlaments var uzaicināt attiecīgo 
dalībvalsti izskaidrot savu politiku 
Parlamenta kompetentajai komitejai.
Ja konstatētas pirmajā daļā minētās 
ievērojamās novirzes, Padome, balstoties 
uz LESD 121. panta 4. punktu, viena 
mēneša laikā pieņem ieteikumu par 
politikas pasākumiem, nosakot arī 
termiņu, kas nepārsniedz piecus mēnešus, 
lai, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirzi likvidētu. Īpaši nozīmīgas novirzes 
vai īpaši nopietnas situācijas gadījumā 
termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
ieteikumu dara zināmu atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Attiecīgo 
ziņojumu viena mēneša laikā dara zināmu 
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atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome nekavējoties pieņem galīgo 
ieteikumu, kurā konstatēta dalībvalsts 
neatbilstība, pamatojoties uz Komisijas 
turpmāku ieteikumu saskaņā ar LESD 
121. panta 4. punktu. Vienlaikus Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma iesniedz 
oficiālu ziņojumu Eiropadomei.
Procesa ilgums no otrajā daļā minētā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.
Novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai atbilstīgām korekcijām šā 
mērķa sasniegšanai vērtē, pamatojoties uz 
vispārēju novērtējumu, kas veikts attiecībā 
pret strukturālo bilanci, tostarp analizējot 
izdevumus, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, kā noteikts 5. 
panta 1. punktā. 

Or. en

Grozījums Nr. 376
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 

Ja vērojama ievērojama novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas, 
kas minēta šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ceturtajā daļā, un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. Šādu 
brīdinājumu dara zināmu atklātībai. 
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dalībvalstij. Komisija iesniedz un paskaidro Eiropas 
Parlamentam un tā kompetentajai 
komitejai ieteikumus, ko tā sniegusi 
attiecīgajai dalībvalstij. Šādu ievērojamu 
noviržu gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus. 
Ja konstatētas pirmajā daļā minētās 
ievērojamās novirzes, Padome, balstoties 
uz LESD 121. panta 4. punktu, viena 
mēneša laikā pieņem ieteikumu par 
politikas pasākumiem, nosakot arī 
termiņu, kas nepārsniedz piecus mēnešus, 
lai, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirzi likvidētu. Īpaši nozīmīgas novirzes 
vai īpaši nopietnas situācijas gadījumā 
termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
ieteikumu dara zināmu atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Attiecīgo 
ziņojumu var darīt zināmu atklātībai. 
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome nekavējoties pieņem galīgo 
ieteikumu, kurā konstatēta dalībvalsts 
neatbilstība, pamatojoties uz Komisijas 
turpmāku ieteikumu saskaņā ar LESD 
121. panta 4. punktu. Vienlaikus Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma iesniedz 
oficiālu ziņojumu Eiropadomei.
Procesa ilgums no otrajā daļā minētā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. en
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Grozījums Nr. 377
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas, 
kas minēta šīs regulas 9. panta 1. punkta 
ceturtajā daļā, un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
Līguma 121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. Šādu 
brīdinājumu dara zināmu atklātībai, 
turklāt Eiropas Parlaments nekavējoties 
uzaicina attiecīgo dalībvalsti izskaidrot 
savu politiku Parlamenta kompetentajai 
komitejai. Šādas nozīmīgas novirzes 
gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus.
Ja konstatēta pirmajā daļā minētā 
nozīmīgā novirze, Padome saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu viena mēneša 
laikā pieņem ieteikumu par politikas 
pasākumiem, nosakot arī termiņu, kurš 
nepārsniedz piecus mēnešus un kurā, 
pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirze ir jānovērš. Īpaši nozīmīgas 
novirzes vai īpaši nopietnas situācijas 
gadījumā termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu dara zināmu 
atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Ziņojumu 
nekavējoties dara zināmu atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome pēc Komisijas papildu ieteikuma 
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saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
nekavējoties pieņem galīgo ieteikumu, 
kurā konstatēta dalībvalsts pienākumu 
neizpilde. Vienlaikus Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma iesniedz oficiālu 
ziņojumu Eiropadomei.
Procesa ilgums no otrajā daļā minētā 
pirmā Padomes ieteikuma līdz ceturtajā 
daļā minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. de

Grozījums Nr. 378
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas, 
kas minēta šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ceturtajā daļā, un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
Līguma 121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. Šo 
brīdinājumu dara zināmu atklātībai, un 
Eiropas Parlaments var aicināt attiecīgo 
dalībvalsti pamatot pieņemto politiku 
attiecīgajai Parlamenta komitejai.
Divus mēnešus pēc brīdinājuma 
sniegšanas Padome, pamatojoties uz 
Komisijas priekšlikumu, saskaņā ar 
LESD 121. pantu pieņem ieteikumu, kurā 
nosaka termiņu korekcijām novirzes 
novēršanai. Pieņemto nostāju Padome 
dara zināmu atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzētos 
pasākumus, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
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sagatavo ziņojumu Padomei. Ziņojumu 
dara zināmu atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic pasākumus 
Padomes sagatavotajā ieteikumā 
paredzētajā termiņā, Padome pieņem 
jaunu ieteikumu un norāda uz dalībvalsts 
neatbilstību. Pēc tam attiecīgajai 
dalībvalstij ir jāpieņem rīcības plāns, kuru 
apstiprina tās parlaments un kurā ir 
ierosināta rīcība to rezultātu 
nodrošināšanai, ko attiecīgā dalībvalsts ir 
apņēmusies sasniegt Eiropas pusgada 
ietvaros. Vienlaikus Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma iesniedz oficiālu 
ziņojumu Eiropadomei.
Procesu, ko uzsāk ar Padomes ieteikumu, 
noslēdz, noslēdz ar rezultātu izvērtēšanu 
nākamajā Eiropas pusgadā.

Or. pt

Grozījums Nr. 379
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no korekciju 
veikšanas vidēja termiņa mērķa 
sasniegšanai, kas minēta šīs regulas 5. 
panta 1. punkta ceturtajā daļā, Komisija 
var pieprasīt dalībvalstij papildu 
pārskatus, un, lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij. Šādu 
brīdinājumu dara zināmu atklātībai, 
turklāt Eiropas Parlaments var uzaicināt 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
politiku Parlamenta kompetentajai 
komitejai. Šādas nozīmīgas novirzes 
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gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus.
Ja konstatētas pirmajā daļā minētās 
ievērojamās novirzes, Padome, balstoties 
uz LESD 121. panta 4. punktu, viena 
mēneša laikā pieņem ieteikumu par 
politikas pasākumiem, nosakot arī 
termiņu, kas nepārsniedz piecus mēnešus, 
lai, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirzi likvidētu. Īpaši nozīmīgas novirzes 
vai īpaši nopietnas situācijas gadījumā 
termiņš nepārsniedz trīs mēnešus. 
Padome pēc Komisijas priekšlikuma 
ieteikumu dara zināmu atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Attiecīgo 
ziņojumu var darīt zināmu atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome nekavējoties pieņem galīgo 
ieteikumu, kurā konstatēta dalībvalsts 
neatbilstība, pamatojoties uz Komisijas 
turpmāku ieteikumu saskaņā ar LESD 
121. panta 4. punktu. Vienlaikus Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma iesniedz 
oficiālu ziņojumu Eiropadomei.
Procesa ilgums no otrajā daļā minētā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 380
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. 
panta 1. punkta ceturtajā daļā, un lai 
novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. panta 4. 
punktu var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no vidēja 
termiņa budžeta mērķiem un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu vai 
pārpalikumu, Komisija saskaņā ar Līguma 
121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. 
panta 1. punkta ceturtajā daļā, un lai 
novērstu pārmērīgu budžeta deficītu, 
Komisija saskaņā ar Līguma 121. panta 4. 
punktu var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no vidēja 
termiņa mērķa sasniegšanai vajadzīgo 
korekciju veikšanas un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 382
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja vērojama nozīmīga novirze 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas, kas minēta šīs regulas 5. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu var 
izteikt brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Ja vērojama nozīmīga novirze no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas, 
kas minēta šīs regulas 5. panta 1. punkta 
ceturtajā daļā, un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
Līguma 121. panta 4. punktu var izteikt 
brīdinājumu attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

Grozījums Nr. 383
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiklīdz Komisija izsaka brīdinājumu, 
stājas spēkā izmaiņas attiecībā uz kapitāla 
prasībām, kas paredzētas 5.a pantā 
(jauns) Regulā ../2011 par efektīvu 
budžeta uzraudzības īstenošanu euro 
zonā.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 

svītrots
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ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,25 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,1 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en
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Grozījums Nr. 386
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
izvērtē šādus kritērijus:

attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
novērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; novērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % no 
IKP vienā gadā vai kumulatīvi divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 387
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
izvērtē šādus kritērijus:

attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
novērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; novērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % no 
IKP vienā gadā vai kumulatīvi divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
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veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

izvērtē šādus kritērijus:

attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
novērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; novērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % no 
IKP vienā gadā vai kumulatīvi divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 389
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, vai diskrecionāri ieņēmumu 

Vērojamā novirze no korekciju veikšanas 
vidēja termiņa mērķa sasniegšanai 
uzskatāma par nozīmīgu, ja radušies šādi 
apstākļi: izdevumu pieaugums, kurš 
pārsniedz iespējamo IKP atsauces vidēja 
termiņa pieaugumu un kurš netiek 
kompensēts ar diskrecionāriem ieņēmumu 
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samazināšanas pasākumi, ko nevar 
kompensēt ar izdevumu samazināšanu, un 
novirzes kopējā ietekme uz valsts budžeta 
bilanci ir vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā 
vai vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP 
divus gadus pēc kārtas.

palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes no 5. 
panta 1. punktā paredzētajiem ikgadējiem 
uzlabojumiem valsts budžeta bilancē 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 390
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Novirze no korekciju veikšanas vidēja 
termiņa mērķa sasniegšanai uzskatāma 
par nozīmīgu, ja radušies šādi apstākļi: 
pārsniegts izdevumu pieaugums, neietverot 
valsts ieguldījumus, saskaņā ar vidēja 
termiņa budžeta mērķi, kas netiek 
kompensēts ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 391
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts



AM\857518LV.doc 79/180 PE458.764v01-00

LV

Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, vai diskrecionāri ieņēmumu 
samazināšanas pasākumi, ko nevar 
kompensēt ar izdevumu samazināšanu, un 
novirzes kopējā ietekme uz valsts budžeta 
bilanci ir vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā 
vai vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP 
divus gadus pēc kārtas.

Novirze no vidēja termiņa mērķa 
uzskatāma par nozīmīgu, ja pastāv šādi 
apstākļi: izdevumu pieaugums neatbilst 
korekciju veikšanai vidēja termiņa mērķa 
sasniegšanai, un to nekompensē ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, vai diskrecionāri ieņēmumu 
samazināšanas pasākumi, ko nekompensē 
ar izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Novirze no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja 
pastāv šādi apstākļi: pārsniegts izdevumu 
pieaugums saskaņā ar ilgtspējīgu fiskālās 
politikas veidošanu, ko nekompensē ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, vai diskrecionāri ieņēmumu 
samazināšanas pasākumi, ko nekompensē 
ar izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts budžeta bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Novirze no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja 
radušies šādi apstākļi: pārsniegts 
izdevumu pieaugums saskaņā ar 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanu, ko 
nekompensē ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nekompensē ar izdevumu 
samazināšanu, un novirzes kopējā ietekme 
uz valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % 
no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji gadā 
0,25 % no IKP divus gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes 
programmā iekļautie budžeta plāni 
neapdraud šo mērķi programmas 
darbības laikā.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 395
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes 
programmā iekļautie budžeta plāni 
neapdraud šo mērķi programmas 
darbības laikā.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 396
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi vai ja ir pieejami 
kredīti, kas iegūti saskaņā ar 10.a pantā 
definēto punktu sistēmu, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 397
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Novirzi nevar uzskatīt par nozīmīgu 
nopietnas ekonomiskās lejupslīdes 
gadījumā euro zonā vai visā ES, ja 
minētais neapdraud fiskālo ilgtspēju 
vidējā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 398
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Novirzi nevar uzskatīt par nozīmīgu 
nopietnas ekonomiskās lejupslīdes 
gadījumā euro zonā vai visā ES, ja 
minētais neapdraud fiskālo ilgtspēju 
vidējā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi neņem vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā

Or. en

Grozījums Nr. 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā vai 
tad, ja dalībvalstī ir īpaši ārkārtas 
apstākļi.

Or. el

Grozījums Nr. 401
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas ir pastāvīga vai īpaši 
nopietna, Komisija nosūta ieteikumu 
attiecīgajai dalībvalstij veikt vajadzīgos 
korekcijas pasākumus. Ar kvalificētu balsu 
vairākumu Padome var noraidīt šādu 
Komisijas ieteikumu. Padome ieteikumu 
publisko, turklāt Eiropas Parlaments var 
uzaicināt attiecīgo dalībvalsti izskaidrot 
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savu politiku tā kompetentajā komitejā.

Or. de

Grozījums Nr. 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas ir pastāvīga vai īpaši 
nopietna, Padome pēc Komisijas ieteikuma 
viena mēneša laikā nosūta ieteikumu 
attiecīgajai dalībvalstij veikt vajadzīgos 
korekcijas pasākumus. Komisija ieteikumu 
publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas ir pastāvīga vai īpaši 
nopietna, Padome pēc Komisijas ieteikuma 
nosūta jaunu ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko un 
Eiropas Parlaments var prasīt attiecīgajai 
dalībvalstij paskaidrot pieņemtos 
lēmumus un politiku attiecīgajai 
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Parlamenta komitejai.

Or. pt

Grozījums Nr. 404
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Gadījumā, ja nozīmīgā novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas ir 
pastāvīga vai īpaši nopietna, Padome pēc 
Komisijas ieteikuma attiecīgajai 
dalībvalstij nosūta ieteikumu veikt 
vajadzīgos korekcijas pasākumus tā, lai 
novirze tiktu kompensēta, nākamajos 
trijos gados attiecīgā apmērā pārsniedzot 
noteiktos mērķus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

Or. fi

Grozījums Nr. 405
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai paredzēto korekciju 
veikšanas ir pastāvīga vai īpaši nopietna, 
Komisija nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome ieteikumu publisko, 
turklāt Eiropas Parlaments var uzaicināt 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
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politiku tā kompetentajā komitejā.

Or. en

Grozījums Nr. 406
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no vidēja termiņa budžeta 
mērķiem ir pastāvīga vai īpaši nopietna, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma nosūta 
ieteikumu attiecīgajai dalībvalstij veikt 
vajadzīgos korekcijas pasākumus. Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma ieteikumu 
publisko.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no ilgtspējīgas fiskālās 
politikas veidošanas ir pastāvīga vai īpaši 
nopietna, Padome pēc Komisijas ieteikuma 
nosūta ieteikumu attiecīgajai dalībvalstij 
veikt vajadzīgos korekcijas pasākumus. Ar 
kvalificētu balsu vairākumu Padome var 
noraidīt šādu Komisijas ieteikumu. 
Padome ieteikumu publisko, turklāt 
Eiropas Parlaments var uzaicināt 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
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politiku tā kompetentajā komitejā.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Ja novirze no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas ir pastāvīga vai īpaši 
nopietna, Komisija nosūta ieteikumu 
attiecīgajai dalībvalstij veikt vajadzīgos 
korekcijas pasākumus. Ar kvalificētu balsu 
vairākumu Padome var noraidīt šādu 
Komisijas ieteikumu. Padome publisko 
ieteikumu un tiek aicināta Eiropas 
Parlamentā paskaidrot savu lēmumu 
kompetentajā komitejā.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.

3. Gadījumā, ja novirze no ilgtspējīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma nosūta ieteikumu attiecīgajai 
dalībvalstij veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu publisko.
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Or. en

Grozījums Nr. 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ar izņēmuma statusu 
iesniedz Padomei un Komisijai to 
informāciju konverģences programmā, kas 
ir vajadzīga regulārai daudzpusējai 
uzraudzībai saskaņā ar Līguma 121. pantu, 
kas ir būtisks pamats cenu stabilitātei un 
stingrai, stabilai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu.

1. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
izņēmums, sniedz Padomei un Komisijai 
informāciju, kas ir vajadzīga regulārai 
daudzpusējai uzraudzībai saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, iesniedzot 
konverģences programmu, kura nodrošina 
būtisku pamatu cenu stabilitātei, stabilai 
maksājumu bilancei un stingrai un stabilai 
izaugsmei, kas veicina nodarbinātības 
kāpumu.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ar izņēmuma statusu 
iesniedz Padomei un Komisijai to 
informāciju konverģences programmā, kas 
ir vajadzīga regulārai daudzpusējai 
uzraudzībai saskaņā ar Līguma 121. pantu, 
kas ir būtisks pamats cenu stabilitātei un 
stingrai, stabilai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu.

1. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
izņēmums, iesniedz Padomei un Komisijai 
informāciju, kas ir vajadzīga regulārai 
daudzpusējai uzraudzībai saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, iesniedzot 
konverģences programmu, ar kuru īstenos 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt 
ilgtspējīgas izaugsmes un darba vietu 
izveides mērķus.
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Or. pt

Grozījums Nr. 412
Thijs Berman

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ar izņēmuma statusu 
iesniedz Padomei un Komisijai to 
informāciju konverģences programmā, kas 
ir vajadzīga regulārai daudzpusējai 
uzraudzībai saskaņā ar Līguma 121. pantu, 
kas ir būtisks pamats cenu stabilitātei un 
stingrai, stabilai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu.

1. Katra dalībvalsts, uz kuru attiecas 
izņēmums, sniedz Padomei un Komisijai 
informāciju, kas ir vajadzīga regulārai 
daudzpusējai uzraudzībai saskaņā ar 
Līguma 121. pantu, iesniedzot 
konverģences programmu, kura nodrošina 
būtisku pamatu cenu stabilitātei, stingrai 
un stabilai izaugsmei, kas veicina 
nodarbinātības kāpumu, un sociālajai 
integrācijai.

Or. en

Pamatojums

Neapšaubāmi, ekonomikas politikas ziņā ES svarīgākais uzdevums ir radīt jaunas darba 
vietas. Savās politikas nostādnēs valstīm būtu jāiekļauj arī mazāk aizsargātu grupu sociālā 
integrācija. Šādas grupas veido tie, kas uz ilgu laiku ir izstumti no darba tirgus, un tie, kuri 
darba tirgū vēl nav iekļāvušies (piemēram, jaunieši no trūcīgām ģimenēm) vai no tā aizgājuši 
uz neatgriešanos (piemēram, pensionāri).

Grozījums Nr. 413
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– -i daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas (EK) Nr. 1466/97 7. panta 
2. punkta ievaddaļas pašreizējā teksta 
redakcija)

-i) Regulas 7. panta 2. punkta ievaddaļu 
aizstāj ar šādu tekstu:

2. Konverģences programmā ir šāda 
informācija, cita starpā, par rādītājiem 
saistībā ar konverģenci:

2. Konverģences programma izstrādāta 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
Padomes direktīvā par prasībām attiecībā 
uz dalībvalstu budžeta sistēmām, un 
konverģences programmā ir šāda 
informācija, cita starpā, par rādītājiem 
saistībā ar konverģenci:

Or. en

Grozījums Nr. 414
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP; valsts kopējā parāda 
attiecības prognozētā attīstības tendence; 
plānotais cikliski koriģētu valsts izdevumu 
pieauguma temps; plānotais cikliski 
koriģētu valsts ieņēmumu pieauguma 
temps, vienreizēji un citi pagaidu 
pasākumi nemainīgas politikas un 
kvantitatīvu plānoto diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumu apstākļos; vidēja 
termiņa monetārās politikas mērķi; šo 
mērķu saistība ar cenu un valūtas kursa 
stabilitāti, kā arī ilgstošas un reālas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, valsts kopējā parāda 
attiecības prognozētā attīstības tendence, 
plānotais valsts izdevumu pieauguma 
temps, plānotais valsts ieņēmumu 
pieauguma temps nemainīgas un mainītas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, dažādu parāda veidu 
(valsts, korporatīvo un personīgo parādu) 
attiecības un apjoma prognozētā attīstības 
tendence, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
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apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. hu

Grozījums Nr. 417
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, valsts kopējā parāda 
attiecības prognozētā attīstības tendence, 
plānotais valsts izdevumu pieauguma 
temps, jo īpaši paturot prātā 9. panta 
1. punktā paredzētos nosacījumus un 
kritērijus, kas piemērojami ar izdevumu 
palielināšanu saistītiem pasākumiem, 
plānotais valsts ieņēmumu pieauguma 
temps nemainīgas politikas un kvantitatīvu 
plānoto diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 418
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
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Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, valsts kopējā parāda 
attiecības prognozētā attīstības tendence, 
plānotais valsts izdevumu pieauguma 
temps, jo īpaši paturot prātā 9. panta 
1. punktā paredzētos nosacījumus un 
kritērijus, kas piemērojami ar izdevumu 
palielināšanu saistītiem pasākumiem, 
plānotais valsts ieņēmumu pieauguma 
temps nemainīgas politikas un kvantitatīvu 
plānoto diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 419
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, valsts kopējā parāda 
attiecības prognozētā attīstības tendence, 
plānotais valsts izdevumu pieauguma 
temps, jo īpaši paturot prātā 9. panta 
1. punktā paredzētos nosacījumus un 
kritērijus, kas piemērojami ar izdevumu 
palielināšanu saistītiem pasākumiem, 
plānotais valsts ieņēmumu pieauguma 
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un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

temps nemainīgas politikas un kvantitatīvu 
plānoto diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 420
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– i daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas šā mērķa sasniegšanai valsts 
kopbudžeta bilancē procentos no IKP, 
paredzamā valsts kopējā parāda attiecības 
virzība, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

a) vidēja termiņa budžeta mērķis un 
korekcijas, kas šā mērķa sasniegšanai 
veicamas valsts kopbudžeta bilancē, 
procentos no IKP, valsts kopējā neto 
parāda attiecības prognozētā attīstības 
tendence, plānotais valsts izdevumu 
pieauguma temps, plānotais valsts 
ieņēmumu pieauguma temps nemainīgas 
politikas un kvantitatīvu plānoto 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumu 
apstākļos, vidēja termiņa monetārās 
politikas mērķi, šo mērķu saistība ar cenu 
un valūtas kursa stabilitāti un ilgstošas 
konverģences sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 421
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– ia daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Regulas 7. panta 2. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
aa) informācija par vidēja termiņa 
budžeta mērķa atbilstību Savienības 
noteiktajiem nodarbinātības, kā arī 
pārdomātas, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķiem, dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
vispārējām pamatnostādnēm un 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 422
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– ia daļa (jauna)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) Regulas 7. panta 2. punktā iekļauj 
šādu apakšpunktu:
„aa) informācija par vidēja termiņa 
budžeta mērķa atbilstību valsts reformu 
programmai, kas īstenojama saistībā ar 
Savienības izaugsmes un nodarbinātības 
mērķiem, dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas vispārējām 
pamatnostādnēm un dalībvalstu 
nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm;”

Or. en
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Grozījums Nr. 423
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– ii daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto vai 
ierosināto ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējumu, lai sasniegtu programmas 
mērķus, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu;

c) kvantitatīvs programmas mērķu 
sasniegšanai veikto vai ierosināto budžeta 
un citu ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējums, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kuras palīdzētu sasniegt 
Savienības noteiktos nodarbinātības, kā 
arī pārdomātas, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 424
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– ii daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto vai 
ierosināto ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējumu, lai sasniegtu programmas 
mērķus, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu;

c) kvantitatīvs programmas mērķu 
sasniegšanai veikto vai ierosināto budžeta 
un citu ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējums, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kuras palīdzētu sasniegt 
Savienības noteiktos izaugsmes un 
nodarbinātības mērķus;

Or. en
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Grozījums Nr. 425
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – b apakšpunkts– ii daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kvantitatīvu budžeta un citu veikto vai 
ierosināto ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējumu, lai sasniegtu programmas 
mērķus, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
analīzi, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu;

c) kvantitatīvs programmas mērķu 
sasniegšanai veikto vai ierosināto budžeta 
un citu ekonomikas politikas pasākumu 
novērtējums, ietverot sīki izstrādātu to 
strukturālo reformu izmaksu un ieguvumu 
vispusīgu analīzi, kuras tieši ietekmē 
izdevumu samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 426
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Regulas 7. pantu papildina ar šādu 
punktu:
„2.a Konverģences programmas pamatā ir 
reālistiskas makroekonomikas un budžeta 
prognozes, kuras nodrošina pašu 
aktuālāko informāciju. Budžeta 
plānošanas pamatā ir visticamākais 
makrofiskālais scenārijs. Ievērojamas 
atšķirības starp izvēlēto makrofiskālo 
scenāriju un Komisijas prognozēm 
novērtē pēc paveiktā (ex post), un, 
konstatējot šādas atšķirības, Komisija vai 
konkrētā dalībvalsts attiecīgā gadījumā 
tās paskaidro ar prognožu kļūdu.”
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Or. en

Grozījums Nr. 427
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) Regulas 7. pantā iekļauj šādu punktu:
„2.a Konverģences programmas pamatā ir 
reālistiskas un piesardzīgas 
makroekonomikas un budžeta prognozes, 
kuru izstrādē izmanto pašu aktuālāko 
informāciju. Budžeta plānošanas pamatā 
ir visticamākais makrofiskālais scenārijs 
vai piesardzīgāks scenārijs, kas detalizēti 
parāda novirzes no visticamākā 
makroekonomiskā scenārija. 
Makroekonomikas un budžeta prognozes 
sagatavo neatkarīgas struktūras, ņemot 
vērā Komisijas prognozes. Ievērojamas 
atšķirības starp izvēlēto makrofiskālo 
scenāriju un Komisijas prognozēm 
paskaidro konverģences programmā un 
tās izmanto par atsauci, pēc paveiktā 
(ex post) novērtējot prognožu kļūdas.”

Or. de

Grozījums Nr. 428
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
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bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu un tā 
ieguldījumu Savienības noteikto 
izaugsmes un nodarbinātības mērķu 
īstenošanā, valsts ieņēmumu plānoto 
pieauguma tempu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem, valsts 
ieguldījumu izdevumiem saskaņā ar 
publisko ieguldījumu mērķiem, kas 
noteikti Eiropas pusgada ietvaros, un 
galvenajām ekonomikas prognozēm, uz 
kurām ir atsauces šā panta 2. punkta a), 
aa) un b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai 
katru gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 429
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu un tā 
ieguldījumu Savienības noteikto 
nodarbinātības, kā arī pārdomātas, 
ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes 
mērķu īstenošanā, valsts ieņēmumu 
plānoto pieauguma tempu nemainīgas 
politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, 
ekonomikas konkurētspējas 
palielināšanās tempu un šādas 
konkurētspējas indikatoriem, kā arī 
galvenajām ekonomikas prognozēm, uz 
kurām ir atsauces šā panta 2. punkta a), 
aa) un b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai 
katru gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
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vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 430
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, 
norēķinu konta bilances un ārējā parāda 
attīstības tendencēm un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas un mainītas politikas 
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ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, kas 
pienācīgi izteikti skaitļos, un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 433
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, kas 
pienācīgi izteikti skaitļos, un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, kas 
pienācīgi izteikti skaitļos, un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en
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Grozījums Nr. 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, kas 
pienācīgi izteikti skaitļos, un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 436 
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu pasākumiem, 
pieauguma tempu un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
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vismaz trīs nākamos gadus.

Or. pt

Grozījums Nr. 437
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecību, valsts 
izdevumu pieaugumu, valsts ieņēmumu 
plānoto pieaugumu nemainīgas politikas 
apstākļos, plānotajiem diskrecionāro 
ieņēmumu pasākumiem un galvenajām 
ekonomikas prognozēm, uz kurām ir 
atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

3. Informācijai par valsts kopbudžeta 
bilances un parāda attiecības tendencēm, 
valsts izdevumu pieaugumu, valsts 
ieņēmumu plānoto pieauguma tempu 
nemainīgas politikas apstākļos, plānotajiem 
diskrecionāro ieņēmumu un 
diskrecionārajiem pasākumiem, kā arī 
galvenajām ekonomikas prognozēm, uz 
kurām ir atsauces šā panta 2. punkta a) un 
b) apakšpunktā, ir jābūt pieejamai katru 
gadu, ietverot iepriekšējo, kārtējo un 
vismaz trīs nākamos gadus.

Or. en

Grozījums Nr. 438
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
8. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 8. pantā pirms 1. punkta iekļauj 
šādu punktu:
-1. Neskarot subsidiaritātes principu, 
katra dalībvalsts apspriežas ar saviem 
sociālajiem partneriem, un dalībvalsts 
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parlaments apstiprina konverģences 
programmas projektu.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Vicky Ford

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Regulas 8. pantā aiz 1. punkta iekļauj 
šādu punktu:
1.a Valstis, kuru finanšu gads nav 
kalendārais gads, konverģences 
programmu iesniedz pēc tam, kad valsts 
parlamentam izskatīšanai ir iesniegts 
budžets, un iespējami tuvāk budžeta 
publicēšanas dienai.

Or. en

Grozījums Nr. 440
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 

Pamatojoties uz Komisijas novērtējumiem, 
Padomes Ekonomikas un finanšu komiteja, 
veicot daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar 
LESD 121. pantu un pārbaudot 
nodarbinātības politikas īstenošanu 
saskaņā ar LESD 148. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts konverģences 
programmā sniegtos vidēja termiņa 
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korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie un/vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

budžeta mērķus, izvērtē, vai saimnieciskās 
prognozes, kas ir programmas pamatā, ir 
ticamas, vai korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai ir piemērotas, 
vai dalībvalsts sasniegusi publisko 
ieguldījumu mērķi, kas noteikts Eiropas 
pusgada ietvaros, kā arī — vai veiktie vai 
ierosinātie pasākumi, lai piemērotu šīs 
korekcijas, ir pietiekami, lai sasniegtu 
vidēja termiņa budžeta mērķi attiecīgajā 
ekonomikas ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz Komisijas un Ekonomikas 
un finanšu komitejas novērtējumiem, 
Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. pantu, pārbauda 
attiecīgās dalībvalsts sniegtos vidēja 
termiņa budžeta mērķus, izvērtē, vai 
saimnieciskās prognozes, kas ir 
programmas pamatā, ir ticamas, vai 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai ir piemērotas, kā arī — vai 
veiktie un/vai ierosinātie pasākumi, lai 
piemērotu šīs korekcijas, ir pietiekami, lai 
sasniegtu vidēja termiņa budžeta mērķi 
attiecīgajā ekonomikas ciklā.

Pamatojoties uz Komisijas, Ekonomikas un 
finanšu komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumiem, Padome, veicot 
daudzpusējo uzraudzību saskaņā ar Līguma 
121. pantu, pārbauda attiecīgās dalībvalsts 
sniegtos vidēja termiņa budžeta mērķus, 
izvērtē, vai korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai ir piemērotas, 
un to, vai veiktie un/vai ierosinātie 
pasākumi, lai piemērotu šīs korekcijas, ir 
pietiekami, lai sasniegtu vidēja termiņa 
budžeta mērķi attiecīgajā ekonomikas ciklā 
un panāktu stabilu un reālu konverģenci.

Or. en
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Grozījums Nr. 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, veicot arī 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 1 % no IKP. Attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 1 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
veic vairāk korekciju, turpretī grūtos 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai vairāk korekciju tiek veikts tad, ja 
dalībvalsts IKP pieauguma temps ir 
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ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

pozitīvs, turpretī tad, ja IKP pieauguma 
temps ir negatīvs, korekcijas var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, veicot arī 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību 
Padome pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome un Komisija 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos veic vairāk korekciju, turpretī 
grūtos ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru parāda līmenis pārsniedz 60 % no 
IKP vai kurām ir izteikts risks saistībā ar 
vispārējo parāda stabilitāti, Padome un 
Komisija pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, veicot arī vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome un Komisija pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
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vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 445
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību 
Padome pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome un Komisija 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos veic vairāk korekciju, turpretī 
grūtos ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru parāda līmenis pārsniedz 60 % no 
IKP vai kurām ir izteikts risks saistībā ar 
vispārējo parāda stabilitāti, Padome un 
Komisija pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, veicot arī vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, ievērojami pārsniedz 
0,5 % no IKP. Attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā bilancē veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en
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Grozījums Nr. 446
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību 
Padome pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome un Komisija 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos veic vairāk korekciju, turpretī 
grūtos ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm, 
kuru parāda līmenis pārsniedz 60 % no 
IKP vai kurām ir izteikts risks saistībā ar 
vispārējo parāda stabilitāti, Padome un 
Komisija pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, veicot arī vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, ievērojami pārsniedz 
0,5 % no IKP. Attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā bilancē veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 447
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
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vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
parāda līmeni, kas pārsniedz 60 % no IKP 
atsauces vērtības, vai ar izteiktu risku 
fiskālās stabilitātes ziņā un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, veicot arī 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 448
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome un Komisija 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos veic vairāk korekciju, turpretī 
grūtos ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni, lielu privātā sektora 
parādu, iespējamo un/vai netiešo saistību 
nozīmīgu apmēru un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
un Komisija pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, veicot arī vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
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vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome un Komisija pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Pamatojums

Visi šie faktori ir būtiski, lai novērtētu valsts vispārējo stabilitāti.

Grozījums Nr. 449
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību 
Padome pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome un Komisija 
ņem vērā to, vai ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos veic vairāk korekciju, turpretī 
grūtos ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni Padome un Komisija 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, veicot arī 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
tiek veikti apmērā, kas atbilst vismaz 
0,5 % no IKP. Attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome un Komisija 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
strukturāli, cikliski un ilgtermiņa 
perspektīvā koriģētajā bilancē veic 
atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja 
termiņa budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 
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no IKP. 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 450
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos 
veic vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā 
dalībvalsts tās cikliski koriģētajā bilancē, 
izņemot vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu 
tās vidēja termiņa budžeta mērķi, par 
kritēriju ņemot 0,5 % no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai, Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta 
mērķi. Attiecībā uz dalībvalstīm ar augstu 
parāda līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā sākotnējā budžeta bilancē, 
veicot arī vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, pārsniedz 0,5 % no IKP. 
Padome ņem vērā to, vai ekonomikas 
uzplaukuma apstākļos tiek veikts vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās var būt ierobežotas.

Or. pt

Grozījums Nr. 451
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu 
parāda līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību 
Padome pārbauda, vai ikgadējie 
uzlabojumi cikliski koriģētajā budžeta 
bilancē, izņemot vienreizējus un citus 
pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % no 
IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Attiecībā uz VKM2 
dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 452
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 

Vērtējot korekcijas programmu vidējā 
budžeta termiņa mērķu sasniegšanai, 
Padome ņem vērā to, vai ekonomikas 
uzplaukuma apstākļos veic vairāk 
korekciju, turpretī grūtos ekonomikas 
apstākļos tās var būt ierobežotas vai tās uz 
laiku var neveikt. Attiecībā uz dalībvalstīm 
ar augstu neto parāda līmeni un/vai 
pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
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citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, veicot arī vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, tiek veikti 
apmērā, kas pietiekami tuvs 0,5 % no IKP. 
Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm Padome 
pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts tās 
cikliski koriģētajā bilancē veic atbilstīgus 
ikgadējos uzlabojumus, vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu tās vidēja termiņa budžeta mērķi, 
par kritēriju ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 453
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās var būt 
ierobežotas. Dalībvalstīm ar augstu parāda 
līmeni un/vai pārmērīgu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību Padome pārbauda, vai 
ikgadējie uzlabojumi cikliski koriģētajā 
budžeta bilancē, izņemot vienreizējus un 
citus pagaidu pasākumus, pārsniedz 0,5 % 
no IKP. Attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm 
Padome pārbauda, vai attiecīgā dalībvalsts 
tās cikliski koriģētajā bilancē, izņemot 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
veic atbilstīgus ikgadējos uzlabojumus, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu tās vidēja termiņa 
budžeta mērķi, par kritēriju ņemot 0,5 % 
no IKP.

Vērtējot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai, Padome ņem vērā to, 
vai ekonomikas uzplaukuma apstākļos veic 
vairāk korekciju, turpretī grūtos 
ekonomikas apstākļos tās ierobežo 
atbilstoši 10.a pantā izklāstītajai punktu 
sistēmai. Attiecībā uz dalībvalstīm ar 
augstu parāda līmeni un/vai pārmērīgu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību Padome 
pārbauda, vai ikgadējie uzlabojumi cikliski 
koriģētajā budžeta bilancē, veicot arī 
vienreizējus un citus pagaidu pasākumus, 
pārsniedz 0,5 % no IKP. Attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
attiecīgā dalībvalsts tās cikliski koriģētajā 
bilancē veic atbilstīgus ikgadējos 
uzlabojumus, vienreizējus un citus pagaidu 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai sasniegtu tās 
vidēja termiņa budžeta mērķi, par kritēriju 
ņemot 0,5 % no IKP.

Or. en
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Grozījums Nr. 454
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu palielināšanas saistībā veiktie 
vai piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 455
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu palielināšanas saistībā veiktie 
vai piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai novērtētu, vai pietiekami tiek 
nodrošināta VTM sasniegšana, pamatojas 
uz vispārēju novērtējumu, kas veikts 
attiecībā pret strukturālo bilanci, 
vērtējumā analizējot arī neto izdevumus, 
kas saistīti ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Tālab Padome un Komisija 
novērtē, vai valsts izdevumu pieauguma 
temps saistībā ar pasākumiem, kas tiek 
veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, atbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en
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Grozījums Nr. 456
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa 
budžeta mērķis ir efektīvi sasniegts un 
saglabāts, Padome pārbauda, vai valsts 
izdevumu palielināšanas saistībā veiktie 
vai piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai novērtētu, vai pietiekami tiek 
nodrošināta VTM sasniegšana, pamatojas 
uz vispārēju novērtējumu, kas veikts 
attiecībā pret strukturālo bilanci, 
vērtējumā analizējot arī neto izdevumus, 
kas saistīti ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Tālab Padome un Komisija 
novērtē, vai valsts izdevumu pieauguma 
temps saistībā ar pasākumiem, kas tiek 
veikti vai plānoti ieņēmumu sadaļā, atbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 457
Alfredo Pallone

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome un Komisija pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieauguma temps saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai piedāvāti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst korekcijām, 
kuras veicamas vidējā termiņa mērķa 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 458
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome un Komisija pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieauguma temps saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai piedāvāti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst ilgtspējīgai 
fiskālās politikas veidošanai un Savienības 
noteiktajiem nodarbinātības, kā arī 
pārdomātas, ilgtspējīgas un integrējošas 
izaugsmes mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 459
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome un Komisija pārbauda, vai valsts 
izdevumu pieauguma temps saistībā ar 
pasākumiem, kas tiek veikti vai piedāvāti 
ieņēmumu sadaļā, atbilst ilgtspējīgai 
fiskālās politikas veidošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 460
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – 8. daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
palielināšanas saistībā veiktie vai 
piedāvātie pasākumi attiecībā uz 
ieņēmumiem atbilst piesardzīgai fiskālās 
politikas veidošanai.

Lai nodrošinātu, ka vidēja termiņa budžeta 
mērķis ir efektīvi sasniegts un saglabāts, 
Padome pārbauda, vai valsts izdevumu 
pieauguma temps saistībā ar pasākumiem, 
kas tiek veikti vai piedāvāti ieņēmumu 
sadaļā, atbilst ilgtspējīgai fiskālās politikas 
veidošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu 
un tādējādi arī par tādu, kas veicina 
vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu 
ilgtermiņā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

svītrots

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;
b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
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pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu ir veidots tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;
c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem un/vai 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 462
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Neskarot iespēju vajadzības gadījumā 
īstenot aktīvu budžeta politiku, fiskālās 
politikas veidošanu uzskata par piesardzīgu 
un tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Or. pt

Grozījums Nr. 463
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
ilgtspējīgu un tādējādi arī par tādu, kas 
veicina vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā stabilitāti ilgtermiņā, ja 
izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 464
Antolín Sánchez Presedo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
efektīvu un piesardzīgu un tādējādi arī par 
tādu, kas veicina vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanu un tā stabilitāti 
ilgtermiņā, ja izpildīti šādi nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 465
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fiskālo politiku uzskata par piesardzīgu un 
tādējādi arī par tādu, kas veicina vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanu un tā 
saglabāšanu ilgtermiņā, ja izpildīti šādi 
nosacījumi:

Fiskālās politikas veidošanu uzskata par 
ilgtspējīgu un tādējādi arī par tādu, kas 
veicina vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanu un tā saglabāšanu ilgtermiņā, 
ja izpildīti šādi nosacījumi:
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Or. en

Grozījums Nr. 466
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) strukturālu fiskālo ieņēmumu 
pieaugums saistībā ar cikliski koriģētiem 
valsts ieņēmumiem, vienreizējiem un 
citiem pagaidu pasākumiem nebūs 
mazāks par regulāri koriģētu IKP vidēja 
termiņa pieauguma tempu desmit gadu 
intervālā, un izdevumu pieauguma temps 
parasti nepārsniedz regulāri koriģētu IKP 
vidēja termiņa pieauguma tempu desmit 
gadu intervālā;

Or. en

Grozījums Nr. 467
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 468
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 470
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, sākotnējās bilances 
ikgadējais pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 471
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem;

a) dalībvalstu, kuras ir sasniegušas vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ikgadējais 
izdevumu pieaugums nepārsniedz 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 472
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu ir veidots tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) diskrecionārus izdevumu 
palielinājumus, pārsniedzot šo normu, vai 
diskrecionārus valsts ieņēmumu 
samazinājumus līdzsvaro citi 
diskrecionāri pasākumi, kas veicami 
izdevumu un/vai nodokļu ieņēmumu 
sadaļā;

Or. en

Grozījums Nr. 473
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valdības izdevumu 
pieauguma tempu un piesardzīgu vidēja 
termiņa IKP pieaugumu ir veidots tā, lai 
nodrošinātu atbilstīgas korekcijas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu sākotnējās 
bilances ikgadējam pieaugumam jābūt 
mazākam par piesardzīgu IKP vidēja 
termiņa pieaugumu. Ņemot vērā šo 
atšķirību starp pieauguma tempiem, ir 
jāveic atbilstīgas korekcijas, lai sasniegtu 
vidēja termiņa budžeta mērķi, neskarot 
iespēju vajadzības gadījumā īstenot aktīvu 
budžeta politiku;

Or. pt
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Grozījums Nr. 474
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu ir veidots tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 
budžeta mērķa sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valsts 
izdevumu pieauguma tempu un IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 475
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu ir veidots tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas vidēja termiņa 

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valsts 
izdevumu pieauguma tempu un IKP 
iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
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budžeta mērķa sasniegšanai; termiņa budžeta mērķa sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 476
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP 
pieaugumu, ja vien pārsniegums nav 
saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu 
pasākumiem. Atšķirība starp valdības 
izdevumu pieauguma tempu un 
piesardzīgu vidēja termiņa IKP pieaugumu 
ir veidots tā, lai nodrošinātu atbilstīgas 
korekcijas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

b) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu ikgadējais 
izdevumu pieaugums ir mazāks par 
ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa pieaugumu, 
ja vien pārsniegums nav saskaņots ar 
diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem. 
Atšķirība starp valsts izdevumu pieauguma 
tempu un ilgtspējīgu IKP vidēja termiņa 
pieaugumu ir veidota tā, lai nodrošinātu 
atbilstīgas un ilgtspējīgas korekcijas, kas 
vajadzīgas vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 477
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu 
diskrecionārie samazinājumi atbilst 
izdevumu samazinājumiem un/vai 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

c) ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošana 
nozīmē, ka tiek pienācīgi un skaidri ņemti 
vērā ekonomiskās ilgtspējības ilgtermiņa 
faktori, piemēram, sociālā integrācija, 
klimata pārmaiņas un citi ārējie vides 
faktori, kā arī izmaksas, kas saistītas ar 
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tādu negatīvu ārēju faktoru 
internalizāciju, kuri ir slogs nākamajām 
paaudzēm.

Ilgtspējīgs izaugsmes vidējais termiņš 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm desmit gadu 
intervālam.

Or. en

Grozījums Nr. 478
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 479
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem. 
Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos. 
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en

Grozījums Nr. 480
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 

c) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
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palielinājumiem. posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.

Or. en

Grozījums Nr. 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 4. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) valsts ieņēmumu posteņu diskrecionārie 
samazinājumi atbilst izdevumu 
samazinājumiem un/vai diskrecionāriem 
citu valsts ieņēmumu posteņu 
palielinājumiem.

c) vidēja termiņa budžeta mērķi 
nesasniegušo dalībvalstu valsts ieņēmumu 
posteņu diskrecionārie samazinājumi 
atbilst izdevumu samazinājumiem vai/un 
diskrecionāriem citu valsts ieņēmumu 
posteņu palielinājumiem.

Izdevumu kopumā nav jāiekļauj procentu 
izmaksas, izdevumi par ES programmām, 
kurus pilnībā sedz ieņēmumi no ES 
līdzekļiem, un nediskrecionāras izmaiņas 
ar bezdarbnieka pabalstiem saistītajos 
izdevumos.
Izdevumu pieaugumu, kurš pārsniedz 
vidēja termiņa atsauces vērtības, nav 
jāuzskata par kritērija neievērošanu, ja šo 
pieaugumu pilnībā kompensē ieņēmumu 
palielināšana, kas obligāti veicama 
saskaņā ar likumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 482
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

Piesardzīgs izaugsmes vidējais termiņš 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm piecu gadu 
intervālam.

Or. en

Grozījums Nr. 484
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

IKP iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi vērtē, pamatojoties uz 
nākotnes prognozēm vai pagātnes 
pieredzi, ja vien, izmantojot pagātnes 
pieredzi, netiek lēnāk veiktas korekcijas, 
kas vajadzīgas vidējā termiņa mērķa 
sasniegšanai. Prognozes regulāri 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 485
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālā.

IKP iespējamā pieauguma vidēja termiņa 
atsauces likmi vērtē, pamatojoties uz 
nākotnes prognozēm vai pagātnes 
pieredzi, ja vien, izmantojot pagātnes 
pieredzi, netiek lēnāk veiktas korekcijas, 
kas vajadzīgas vidējā termiņa mērķa 
sasniegšanai. Prognozes regulāri 
atjaunina.

Or. en

Grozījums Nr. 486
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 5. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Piesardzīga vidēja termiņa izaugsme 
jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu intervālā.

IKP pieauguma vidēja termiņa atsauces 
likme jāvērtē, pamatojoties uz regulāri 
atjauninātām prognozēm 10 gadu 
intervālam. Komisija publisko šo 
prognožu metodoloģijas pārredzamu, 
neatkarīgu un pamatotu novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 487
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ka ir paredzēts, ka 
budžeta stāvoklis atkal sasniegs vidēja 
termiņa budžeta mērķi programmas 
darbības termiņā, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, 
kas tieši ietekmē izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi 
ietekmējot valsts finanšu ilgtspēju 
ilgtermiņā.

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 488
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp 
palielinot izaugsmes potenciālu, un 
tādējādi pārbaudāmi ietekmējot valsts 
finanšu ilgtspēju ilgtermiņā.

Uzskata, ka fiskālās politikas veidošana 
veicina vidēja termiņa mērķa 
sasniegšanu, ja cita starpā politikas 
veidotāji cenšas kopumā nesamazināt 
nodokļus un īsteno pasākumus, kas ļauj 
stabilizēt un attiecīgā gadījumā palielināt 
nodokļu ieņēmumu daļu IKP.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
strukturālo reformu īstenošanu, kas sekmē 
Savienības noteikto izaugsmes un 
nodarbinātības mērķu sasniegšanu. Īpašu 
uzmanību pievērš tam, lai šīs reformas 
veicinātu nodarbinātību un palīdzētu 
mazināt nabadzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 489
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu un valsts 
ieguldījumu izdevumu īstenošanu, kas tieši 
veicina izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi veicina 
valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāti.
Komisija sadarbībā ar valstu nodokļu 
padomēm izstrādā un publisko 
pārredzamu, neatkarīgu un pamatotu tās 
metodoloģijas novērtējumu, kas 
izmantojama šādu valsts ieguldījumu 
izdevumu uzskaitei un revīzijai. Šos 
izdevumus, jo īpaši tos, kas paredzēti 
pētniecībai un izstrādei, izglītībai un 
nozīmīgām infrastruktūrām, īsteno 
saskaņā ar līgumu par valsts atbalstu, un 
tie ir uz nākotni vērsti izdevumi.

Or. en

Grozījums Nr. 490
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome un Komisija ņem 
vērā tikai to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši veicina izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 491
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome un Komisija ņem 
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īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

vērā tikai to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši veicina izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 492
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, kas 
tieši veicina izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot izaugsmes 
potenciālu, un tādējādi pārbaudāmi veicina 
valsts finanšu ilgtermiņa stabilitāti, 
mazinot valsts finanšu nestabilitāti.

Or. fi

Grozījums Nr. 493
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kas to ir sasniegušas, uz laiku 
novirzīties no šā mērķa, ar nosacījumu, ka 
ir saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību un 
ka ir paredzēts, ka budžeta stāvoklis atkal 
sasniegs vidēja termiņa budžeta mērķi 
programmas darbības termiņā, Padome 
ņem vērā to būtisko strukturālo reformu 
īstenošanu, kas tieši ietekmē izdevumu 
samazināšanu ilgtermiņā, tostarp palielinot 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi ietekmējot valsts finanšu 
ilgtspēju ilgtermiņā.

Nosakot korekcijas vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai dalībvalstīm, kas šo 
mērķi vēl nav sasniegušas, kā arī ļaujot 
dalībvalstīm, kuras to ir sasniegušas, uz 
laiku novirzīties no šā mērķa, ar 
nosacījumu, ka ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību un ir paredzams, ka 
programmas darbības termiņā budžeta 
stāvoklis atkal būs atbilstīgs vidēja termiņa 
budžeta mērķim, Padome ņem vērā to 
būtisko strukturālo reformu īstenošanu, kas 
tieši veicina izdevumu samazināšanu 
ilgtermiņā, tostarp palielinot ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu, un tādējādi 
pārbaudāmi veicina valsts finanšu 
ilgtermiņa stabilitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 494
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 

svītrots
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drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 495
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 496
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 

svītrots
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kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 497
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts pārvaldītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir konstatēta tikai 
vienā gadā un ir saglabāta pienācīga 
drošības rezerve attiecībā pret deficīta 
atsauces vērtību.

Or. fi

Grozījums Nr. 498
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 499
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.
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Or. en

Grozījums Nr. 500
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 

Īstenojot šīs reformas, īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tieši pensiju reformām, lai 
ieviestu vairāku līmeņu sistēmu, kurā 
ietverts obligāts, pilnībā finansēts pensiju 
līmenis. Dalībvalstīm, kas īsteno šādas 
reformas, ir ļauts pilnībā neveikt vidēja 
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mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts novirzīties 
no korekcijām vidēja termiņa budžeta 
mērķu sasniegšanai vai no mērķa kā tāda, 
novirzei atspoguļojot valsts vadītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko nostiprina vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, kas 
īsteno šādas reformas, ir ļauts pilnībā 
neveikt vidēja termiņa budžeta mērķu 
sasniegšanai vajadzīgās korekcijas vai 
novirzīties no mērķa kā tāda, novirzei 
atspoguļojot valsts pārvaldītā pensiju 
līmeņa reformas izmaksas tīrā izteiksmē, ar 
nosacījumu, ka novirze ir īslaicīga un ir 
saglabāta pienācīga drošības rezerve 
attiecībā pret deficīta atsauces vērtību.

Or. hu

Grozījums Nr. 503
Thomas Händel

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 7. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš vairāku līmeņu 
sistēmu, kurā ietverts obligāts, pilnībā 
finansēts pensiju līmenis. Dalībvalstīm, 
kas īsteno šādas reformas, ir ļauts 
novirzīties no korekcijām vidēja termiņa 
budžeta mērķu sasniegšanai vai no mērķa 
kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts vadītā 
pensiju līmeņa reformas izmaksas tīrā 
izteiksmē, ar nosacījumu, ka novirze ir 
īslaicīga un ir saglabāta pienācīga drošības 
rezerve attiecībā pret deficīta atsauces 
vērtību.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pensiju 
reformām, ar ko ievieš atbilstoši paaudžu 
solidaritātes shēmai valsts finansētu 
pensiju līmeni. Dalībvalstīm, kas īsteno 
šādas reformas, ir ļauts pilnībā neveikt 
vidēja termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgās korekcijas vai novirzīties no 
mērķa kā tāda, novirzei atspoguļojot valsts 
pārvaldītā pensiju līmeņa reformas 
izmaksas tīrā izteiksmē, ar nosacījumu, ka 
novirze ir īslaicīga un ir saglabāta 
pienācīga drošības rezerve attiecībā pret 
deficīta atsauces vērtību.

Or. en

Grozījums Nr. 504
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 8. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome arī pārbauda, vai konverģences 
programmas saturs veicina ciešāku 
ekonomikas politikas koordināciju un vai 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas politika 
atbilst dalībvalstu un Savienības 
vispārējām ekonomikas politikas 
nostādnēm. Turklāt attiecībā uz 
VKM2 dalībvalstīm Padome pārbauda, vai 
konverģences programmas saturs 
nodrošina sekmīgu dalību valūtas maiņas 
mehānismā.

Padome arī pārbauda, vai konverģences 
programmas saturs veicina ciešāku 
ekonomikas politikas koordinēšanu un vai 
attiecīgās dalībvalsts ekonomikas politika 
ir saskaņā ar LESD 9. pantu, jo īpaši 
attiecībā uz izaugsmi, augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un cīņu pret sociālo 
atstumtību, un atbilst dalībvalstu un 
Savienības ekonomikas politikas 
vispārējām pamatnostādnēm. Turklāt 
attiecībā uz VKM2 dalībvalstīm Padome 
pārbauda, vai konverģences programmas 
saturs nodrošina sekmīgu dalību valūtas 
maiņas mehānismā.
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Or. en

Grozījums Nr. 505
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var 
atļaut uz laiku atteikties no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
ceturtajā daļā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iespējas izdarīt izņēmumus ekonomikas nopietnas lejupslīdes gadījumā ierobežotu procedūru 
automātisku norisi. Lai panāktu ekonomikas pārvaldības sistēmas uzticamību, ir jānodrošina 
pilnīga noteikumu un procedūru īstenošana, tālab nevajadzētu paredzēt izņēmuma klauzulas.

Grozījums Nr. 506
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Tikai euro zonas vai visas ES ekonomikas 
nopietnas lejupslīdes periodos dalībvalstīm 
var atļaut uz laiku pilnībā neveikt ceturtajā 
daļā minētās korekcijas, kas vajadzīgas 
VTM sasniegšanai, ar nosacījumu, ka 
šāda rīcība neapdraud fiskālo stabilitāti 
vidējā termiņā.
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Or. en

Grozījums Nr. 507
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Tikai euro zonas vai visas ES ekonomikas 
nopietnas lejupslīdes periodos dalībvalstīm 
var atļaut uz laiku pilnībā neveikt ceturtajā 
daļā minētās korekcijas, kas vajadzīgas 
VTM sasniegšanai, ar nosacījumu, ka 
šāda rīcība neapdraud fiskālo stabilitāti 
vidējā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Tikai ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var 
izņēmuma kārtā atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, ko paredz ceturtajā 
daļā minētā piesardzīgā fiskālās politikas 
veidošana.

Or. en
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Grozījums Nr. 509
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas lejupslīdes periodos 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa budžeta mērķa sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 510
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt ceturtajā daļā 
minētās korekcijas, kas vajadzīgas vidēja 
termiņa mērķa sasniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 511
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā ilgtspējīgā 
fiskālās politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 512
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku pilnībā neveikt korekcijas, ko 
paredz ceturtajā daļā minētā ilgtspējīgā 
fiskālās politikas veidošana.

Or. en

Grozījums Nr. 513
Edit Herczog

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Ekonomikas nopietnas vispārējas 
lejupslīdes periodos Padome var 
dalībvalstīm atļaut uz laiku pilnībā neveikt 
korekcijas, ko paredz ceturtajā daļā minētā 
piesardzīgā fiskālās politikas veidošana. 
Turklāt ir jāiekļauj jēdziena „nopietna 
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lejupslīde” skaidra un precīza definīcija.

Or. en

Grozījums Nr. 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējas nopietnas ekonomikas 
lejupslīdes periodos dalībvalstīm var atļaut 
uz laiku atteikties no piesardzīgas fiskālās 
politikas veidošanas, kas minēta ceturtajā 
daļā.

Euro zonas ekonomikas nopietnas 
vispārējas lejupslīdes periodos 
dalībvalstīm var atļaut uz laiku pilnībā 
neveikt korekcijas, ko paredz ceturtajā 
daļā minētā piesardzīgā fiskālās politikas 
veidošana.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka tai jābūt euro zonas ekonomikas vispārējai lejupslīdei, kad dalībvalstīm var ļaut 
uz laiku pilnībā neveikt attiecīgās korekcijas.

Grozījums Nr. 515
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 

2. Padome pārbauda konverģences 
programmu ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome, pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
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komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
programmā korekcijas.

komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar LESD 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
koriģēt programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 516
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
programmā korekcijas.

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome, pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju un Sociālās aizsardzības 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
koriģēt programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 517
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
9. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz piesardzīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti veikt 
programmā korekcijas.

2. Padome veic konverģences programmas 
pārbaudi ilgākais triju mēnešu laikā pēc 
programmas iesniegšanas. Ja nepieciešams, 
Padome, pēc Komisijas ieteikuma un 
apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu 
komiteju, sniedz atzinumu par programmu. 
Ja Padome saskaņā ar Līguma 121. pantu 
uzskata, ka programmas mērķi un saturs ir 
jāpastiprina ar īpašu atsauci uz ilgtspējīgu 
fiskālās politikas veidošanu, tā savā 
atzinumā aicina attiecīgo dalībvalsti 
koriģēt programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 518
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 
vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas, Ekonomikas un finanšu 
komitejas, Nodarbinātības komitejas un 
Sociālās aizsardzības komitejas 
novērtējumus, jo īpaši, lai noteiktu faktisko 
vai paredzamo budžeta stāvokļa būtisko 
novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa vai no šā mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajām korekcijām.

Or. en
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Grozījums Nr. 519
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 
vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas un Ekonomikas un 
finanšu komitejas novērtējumus, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo budžeta 
stāvokļa būtisko novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai no šā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajām korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 520
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 
vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas un Ekonomikas un 
finanšu komitejas novērtējumus, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo budžeta 
stāvokļa būtisko novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai no šā mērķa 
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šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

sasniegšanai vajadzīgajām korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 
vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas un Ekonomikas un 
finanšu komitejas novērtējumus, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo budžeta 
stāvokļa būtisko novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai no šā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajām korekcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 522
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
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vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas, Ekonomikas un finanšu 
komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas novērtējumus, jo īpaši, lai 
noteiktu faktisko vai paredzamo budžeta 
stāvokļa būtisko novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai no šā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajām korekcijām, 
sekojot novirzēm no ilgtspējīgas fiskālās 
politikas veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 523
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 1. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Padome daudzpusējā uzraudzībā saskaņā 
ar Līguma 121. panta 3. punktu uzrauga arī 
konverģences programmu izpildi, ņemot 
vērā informāciju, ko sniedz iesaistītās 
dalībvalstis ar izņēmuma statusu, un 
Komisijas un Ekonomikas un finanšu 
komitejas pārbaudes, jo īpaši, lai noteiktu 
faktisko vai paredzamo būtisko budžeta 
stāvokļa novirzīšanos no vidēja termiņa 
budžeta mērķa vai atbilstīgām korekcijām 
šā mērķa sasniegšanai, sekojot novirzēm 
no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Padome, veicot daudzpusējo uzraudzību 
saskaņā ar Līguma 121. panta 3. punktu, 
uzrauga arī konverģences programmu 
izpildi, ņemot vērā informāciju, ko sniedz 
dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums, 
kā arī Komisijas un Ekonomikas un 
finanšu komitejas novērtējumus, jo īpaši, 
lai noteiktu faktisko vai paredzamo budžeta 
stāvokļa būtisko novirzīšanos no vidēja 
termiņa budžeta mērķa vai no šā mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajām korekcijām, 
sekojot novirzēm no ilgtspējīgas fiskālās 
politikas veidošanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 524
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 5. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
attiecīgajai dalībvalstij var izteikt 
brīdinājumu. Šādu brīdinājumu dara 
zināmu atklātībai, turklāt Eiropas 
Parlaments nekavējoties uzaicina 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
politiku Parlamenta kompetentajai 
komitejai. Šādas nozīmīgas novirzes 
gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus.
Ja konstatēta pirmajā daļā minētā 
nozīmīgā novirze, Padome saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu viena mēneša 
laikā pieņem ieteikumu par politikas 
pasākumiem, nosakot arī termiņu, kurš 
nepārsniedz piecus mēnešus un kurā, 
pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirze ir jānovērš. Īpaši nozīmīgas 
novirzes vai īpaši nopietnas situācijas 
gadījumā termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu dara zināmu 
atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Ziņojumu 
nekavējoties dara zināmu atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome pēc Komisijas papildu ieteikuma 
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saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
nekavējoties pieņem galīgo ieteikumu, 
kurā konstatēta dalībvalsts pienākumu 
neizpilde. Vienlaikus Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma iesniedz oficiālu 
ziņojumu Eiropadomei.
Laika posms no otrajā daļā minētā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. de

Grozījums Nr. 525
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no ilgtspējīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
attiecīgajai dalībvalstij var izteikt 
brīdinājumu. Šādu brīdinājumu dara 
zināmu atklātībai, turklāt Eiropas 
Parlaments var uzaicināt attiecīgo 
dalībvalsti izskaidrot savu politiku 
Parlamenta kompetentajai komitejai. 
Šādas nozīmīgas novirzes gadījumā 
Komisija no attiecīgās dalībvalsts var 
pieprasīt papildu pārskatus.

Or. en
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Grozījums Nr. 526
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 1. punkts – 9. daļa
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no ilgtspējīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
attiecīgajai dalībvalstij var izteikt 
brīdinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 527
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no vidēja termiņa 
mērķa sasniegšanai vajadzīgo korekciju 
veikšanas un lai novērstu pārmērīgu 
budžeta deficītu, Komisija saskaņā ar 
Līguma 121. panta 4. punktu attiecīgajai 
dalībvalstij var izteikt brīdinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 528
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no vidēja termiņa 
mērķa sasniegšanai vajadzīgo korekciju 
veikšanas, kas minēta šīs regulas 9. panta 
1. punkta ceturtajā daļā, un lai novērstu 
pārmērīgu budžeta deficītu, Komisija 
saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
attiecīgajai dalībvalstij izsaka brīdinājumu. 
Šādu brīdinājumu dara zināmu atklātībai, 
turklāt Eiropas Parlaments var uzaicināt 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
politiku Parlamenta kompetentajai 
komitejai. Šādas nozīmīgas novirzes 
gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus.
Ja konstatēta pirmajā daļā minētā 
nozīmīgā novirze, Padome saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu viena mēneša 
laikā pieņem ieteikumu par politikas 
pasākumiem, nosakot arī termiņu, kurš 
nepārsniedz piecus mēnešus un kurā, 
pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirze ir jānovērš. Īpaši nozīmīgas 
novirzes vai īpaši nopietnas situācijas 
gadījumā termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu dara zināmu 
atklātībai.
Komisija, veicot uzraudzības 
apmeklējumus, uzrauga ieteikumā 
paredzēto pasākumu īstenošanu un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Attiecīgo 
ziņojumu viena mēneša laikā dara zināmu 
atklātībai.
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome pēc Komisijas papildu ieteikuma 
saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
nekavējoties pieņem galīgo ieteikumu, 
kurā konstatēta dalībvalsts pienākumu 
neizpilde. Vienlaikus Padome pēc 
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Komisijas priekšlikuma iesniedz oficiālu 
ziņojumu Eiropadomei.
Laika posms no otrajā daļā minētā pirmā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.
Novirzīšanos no vidēja termiņa budžeta 
mērķa sasniegšanai vajadzīgo korekciju 
veikšanas vērtē, pamatojoties uz vispārēju 
novērtējumu, kas veikts attiecībā pret 
strukturālo bilanci, tostarp analizējot 
izdevumus, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, kā noteikts 
9. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 529
Gunnar Hökmark

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar Līguma 121. panta 4. punktu 
var izteikt brīdinājumu attiecīgajai 
dalībvalstij.

Ja ir nozīmīga novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas, kas minēta 
šīs regulas 9. panta 1. punktā, un lai 
novērstu pārmērīgu deficītu, Komisija 
saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
attiecīgajai dalībvalstij var izteikt 
brīdinājumu. Šādu brīdinājumu dara 
zināmu atklātībai. Komisija savu lēmumu 
iesniedz un paskaidro Eiropas 
Parlamentam un tā kompetentajai 
komitejai. Šādas nozīmīgas novirzes 
gadījumā Komisija no attiecīgās 
dalībvalsts var pieprasīt papildu 
pārskatus. 
Ja konstatēta pirmajā daļā minētā 
nozīmīgā novirze, Padome saskaņā ar 
LESD 121. panta 4. punktu viena mēneša 
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laikā pieņem ieteikumu par politikas 
pasākumiem, nosakot arī termiņu, kurš 
nepārsniedz piecus mēnešus un kurā, 
pamatojoties uz Komisijas ieteikumu, 
novirze ir jānovērš. Īpaši nozīmīgas 
novirzes vai īpaši nopietnas situācijas 
gadījumā termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu dara zināmu 
atklātībai.
Komisija uzrauga ieteikumā paredzēto 
pasākumu īstenošanu, veicot uzraudzības 
apmeklējumus saskaņā ar 6.a pantu, un 
sagatavo ziņojumu Padomei. Attiecīgo 
ziņojumu var darīt zināmu atklātībai. 
Ja attiecīgā dalībvalsts neveic vajadzīgos 
pasākumus termiņā, kas noteikts otrajā 
daļā minētajā Padomes ieteikumā, 
Padome pēc Komisijas papildu ieteikuma 
saskaņā ar LESD 121. panta 4. punktu 
nekavējoties pieņem galīgo ieteikumu, 
kurā konstatēta dalībvalsts pienākumu 
neizpilde. Vienlaikus Padome pēc 
Komisijas priekšlikuma iesniedz oficiālu 
ziņojumu Eiropadomei. 
Laika posms no otrajā daļā minētā pirmā 
Padomes ieteikuma līdz ceturtajā daļā 
minētajam galīgajam Padomes 
ieteikumam un ziņojumam Eiropadomei 
nepārsniedz sešus mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 530
Corien Wortmann-Kool

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 

Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
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pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

izvērtē šādus kritērijus:

attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
vērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; vērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci vienā gadā vai 
kumulatīvi divos gados pēc kārtas ir 
vismaz 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 531
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 

Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
izvērtē šādus kritērijus:
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pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
vērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; vērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci vienā gadā vai 
kumulatīvi divos gados pēc kārtas ir 
vismaz 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 532
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 

Vērtējot, vai novirze ir nozīmīga, jo īpaši 
izvērtē šādus kritērijus:



AM\857518LV.doc 163/180 PE458.764v01-00

LV

kārtas.
attiecībā uz dalībvalsti, kura nav 
sasniegusi vidēja termiņa budžeta mērķi, 
vērtējot izmaiņas strukturālajā bilancē, 
novirzi uzskata par nozīmīgu, ja tā ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas; vērtējot izmaiņas 
izdevumos, kuri neietver diskrecionārus 
ieņēmumu pasākumus, novirzi uzskata 
par nozīmīgu, ja tās kopējā ietekme uz 
valsts budžeta bilanci vienā gadā vai 
kumulatīvi divos gados pēc kārtas ir 
vismaz 0,5 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, ko 
nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, ko 
nekompensē ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nekompensē ar izdevumu 
samazināšanu, un novirzes kopējā ietekme 
uz valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,25 % 
no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji gadā 
0,1 % no IKP divus gadus pēc kārtas.

Or. en
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Grozījums Nr. 534
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā 
ar piesardzīgu fiskālās politikas 
veidošanu, ko nevar kompensēt ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, vai diskrecionāri ieņēmumu 
samazināšanas pasākumi, ko nevar 
kompensēt ar izdevumu samazināšanu, un 
novirzes kopējā ietekme uz valsts bilanci ir 
vismaz 0,5 % no IKP vienā gadā vai 
vismaz vidēji gadā 0,25 % no IKP divus 
gadus pēc kārtas.

Vērojamā novirze no vidēja termiņa 
mērķa sasniegšanai vajadzīgo korekciju 
veikšanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: ir 
pārmērīgs izdevumu pieaugums, kas 
pārsniedz iespējamā IKP vidēja termiņa 
pieauguma atsauces vērtību un ko 
nekompensē ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nekompensē ar izdevumu 
samazināšanu, un novirzes no valsts 
budžeta bilances ikgadējās uzlabošanas, 
kas veicama atbilstoši 9.  panta 
1. punktam, kopējā ietekme uz valsts 
budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % no IKP 
vienā gadā vai vismaz vidēji gadā 0,25 % 
no IKP divus gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 535
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 

Novirze no vidēja termiņa budžeta mērķa 
sasniegšanai vajadzīgo korekciju 
veikšanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums, neņemot 
vērā valsts ieguldījumus, saskaņā ar vidēja 
termiņa budžeta mērķi, un šo pieaugumu 
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diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

nekompensē ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nekompensē ar izdevumu 
samazināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 536
Liem Hoang Ngoc

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

Novirze no ilgtspējīgas un efektīvas 
fiskālās politikas veidošanas uzskatāma par 
nozīmīgu, ja: pārsniegts izdevumu 
pieaugums saskaņā ar efektīvu fiskālās 
politikas veidošanu, ko nekompensē ar 
diskrecionāriem ieņēmumu palielināšanas 
pasākumiem, un novirzes kopējā ietekme 
uz valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % 
no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji gadā 
0,25 % no IKP divus gadus pēc kārtas, un 
ārpusbilances pieaugums ir straujāks un 
pārsniedz attiecīgā gada ikgadējā 
pieauguma rādītāju.

Or. en

Grozījums Nr. 537
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze no piesardzīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
piesardzīgu fiskālās politikas veidošanu, 
ko nevar kompensēt ar diskrecionāriem 
ieņēmumu palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nevar kompensēt ar 
izdevumu samazināšanu, un novirzes 
kopējā ietekme uz valsts bilanci ir vismaz 
0,5 % no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji 
gadā 0,25 % no IKP divus gadus pēc 
kārtas.

Novirze no ilgtspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas uzskatāma par nozīmīgu, ja: 
pārsniegts izdevumu pieaugums saskaņā ar 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanu, ko 
nekompensē ar diskrecionāriem ieņēmumu 
palielināšanas pasākumiem, vai 
diskrecionāri ieņēmumu samazināšanas 
pasākumi, ko nekompensē ar izdevumu 
samazināšanu. un novirzes kopējā ietekme 
uz valsts budžeta bilanci ir vismaz 0,5 % 
no IKP vienā gadā vai vismaz vidēji gadā 
0,25 % no IKP divus gadus pēc kārtas.

Or. en

Grozījums Nr. 538
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes 
programmā iekļautie budžeta plāni 
neapdraud šo mērķi programmas 
darbības laikā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 539
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts



AM\857518LV.doc 167/180 PE458.764v01-00

LV

Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Novirze nav jāņem vērā, ja attiecīgā 
dalībvalsts ir būtiski pārsniegusi vidēja 
termiņa budžeta mērķi vai ja ir pieejami 
kredītpunkti, kas iegūti saskaņā ar regulā 
definēto punktu sistēmu, ņemot vērā 
pārmērīgo makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, un stabilitātes programmā 
iekļautie budžeta plāni neapdraud šo mērķi 
programmas darbības laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 540
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iespējas izdarīt izņēmumus ekonomikas nopietnas lejupslīdes gadījumā ierobežotu procedūru 
automātisku norisi. Lai panāktu ekonomikas pārvaldības sistēmas uzticamību, ir jānodrošina 
pilnīga noteikumu un procedūru īstenošana, tālab nevajadzētu paredzēt izņēmuma klauzulas.

Grozījums Nr. 541
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
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Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Novirze nav jāņem vērā ekonomikas 
nopietnas lejupslīdes gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 542
Markus Ferber

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Euro zonas vai visas ES ekonomikas 
nopietnas lejupslīdes gadījumā var 
uzskatīt, ka novirze nav nozīmīga, ja vien 
šāda rīcība neapdraud fiskālo stabilitāti 
vidējā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 543
Burkhard Balz

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tāpat novirzi var neņemt vērā vispārējas 
nopietnas ekonomiskās krīzes gadījumā.

Euro zonas vai visas ES ekonomikas 
nopietnas lejupslīdes gadījumā var 
uzskatīt, ka novirze nav nozīmīga, ja vien 
šāda rīcība neapdraud fiskālo stabilitāti 
vidējā termiņā.
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Or. en

Grozījums Nr. 544
Miguel Portas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.”

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

3. Gadījumā, ja nozīmīgā novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas ir 
pastāvīga vai īpaši nopietna, Komisija 
attiecīgajai dalībvalstij nosūta ieteikumu 
veikt vajadzīgos korekcijas pasākumus. 
Ieteikumu dara zināmu atklātībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 546
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

3. Gadījumā, ja nozīmīgā novirze no vidēja 
termiņa budžeta mērķu sasniegšanai 
vajadzīgo korekciju veikšanas ir pastāvīga 
vai īpaši nopietna, Komisija attiecīgajai 
dalībvalstij nosūta ieteikumu veikt 
vajadzīgos korekcijas pasākumus. Padome 
ieteikumu dara zināmu atklātībai, turklāt 
Eiropas Parlaments var uzaicināt 
attiecīgo dalībvalsti izskaidrot savu 
politiku Parlamenta kompetentajai 
komitejai.

Or. en

Grozījums Nr. 547
Sari Essayah

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

3. Gadījumā, ja nozīmīgā novirze no 
piesardzīgas fiskālās politikas veidošanas ir 
pastāvīga vai īpaši nopietna, Padome pēc 
Komisijas ieteikuma attiecīgajai 
dalībvalstij nosūta ieteikumu veikt 
vajadzīgos korekcijas pasākumus tā, lai 
novirze tiktu kompensēta, nākamajos 
trijos gados attiecīgā apmērā pārsniedzot 
noteiktos mērķus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumu dara zināmu 
atklātībai.
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Or. fi

Grozījums Nr. 548
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Gadījumā, ja novirze no piesardzīgas 
fiskālās politikas veidošanas ir pastāvīga 
vai īpaši nozīmīga, Padome pēc Komisijas 
ieteikuma attiecīgajai dalībvalstij nosūta 
ieteikumu veikt vajadzīgos korekcijas 
pasākumus. Padome pēc Komisijas 
priekšlikuma ieteikumus publisko.

3. Gadījumā, ja nozīmīgā novirze no 
ilgtspējīgas fiskālās politikas veidošanas ir 
pastāvīga vai īpaši nopietna, Padome pēc 
Komisijas ieteikuma attiecīgajai 
dalībvalstij nosūta ieteikumu veikt 
vajadzīgos korekcijas pasākumus. Padome 
pēc Komisijas priekšlikuma ieteikumu dara 
zināmu atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 549
Sharon Bowles

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1466/97
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 10. pantu papildina ar šādu 
punktu:
3.a Ikreiz, kad tiek rīkota sanāksme starp 
Eiropas Parlamenta kompetento komiteju 
un kādu no dalībvalstīm, lai tā izskaidrotu 
savu nostāju, vajadzīgo rīcību vai novirzi 
no šīs regulas prasību izpildes, sanāksmi 
sasauc viena no šīm struktūrām:
a) Eiropas Parlaments,
b) attiecīgās dalībvalsts parlaments vai
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c) Padomes tā brīža prezidentvalsts 
parlaments.

Or. en

Grozījums Nr. 550
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Aiz regulas 10. panta iekļauj šādu 
pantu:

10.a pants
Pieņemot deleģētos aktus saskaņā ar 
10.b līdz 10.d pantu, tiek noteikta 
kredītpunktu sistēma. Kredītpunkti tiek 
iegūti, ja dalībvalstis pilda 5. pantā 
noteikto prasību par ilgtspējīgu politikas 
veidošanu un pārsniedz ikgadējos mērķus, 
kas noteikti saistībā ar vidēja termiņa 
mērķa sasniegšanu. Kredītpunkti tiek 
zaudēti, ja ir konstatēta nozīmīga novirze 
no ilgspējīgas fiskālās politikas 
veidošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 551
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.b Aiz regulas 10. panta iekļauj šādu 
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pantu:
10.b pants

Deleģēšanas īstenošana
1. Pilnvaras pieņemt (jaunajā) 2.c pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
uz piecu gadu laikposmu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā. Komisija par piešķirtajām 
pilnvarām sagatavo ziņojumu, ko iesniedz 
ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda 
paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome to neatsauc 
saskaņā ar (jauno) 4.b pantu.
2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, 
tā par to vienlaicīgi paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot (jaunajā) 
4.b. un (jaunajā) 4.c pantā izklāstītos 
nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 552
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.c punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
10.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.c Aiz regulas 10. panta iekļauj šādu 
pantu:

10.c pants
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 
4. punktā un 4. panta 1. punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu.
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2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas 
laikus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu 
tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas 
iespējamos iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts 
attiecīgajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējums. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā dienā, kas 
norādīta attiecīgajā lēmumā. Tas neskar 
jau spēkā esošo deleģēto aktu derīgumu. 
Lēmumu publicē „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”.

Or. en

Grozījums Nr. 553
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.d punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
10.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.d Aiz regulas 10. panta iekļauj šādu 
pantu:

10.d pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā pēc tā paziņošanas dienas.
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosinājuma šo termiņu pagarina par 
diviem mēnešiem.
2. Ja, minētajam termiņam beidzoties, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to 
publicē „Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī”, un tas stājas spēkā tajā 
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norādītajā dienā.
Deleģēto aktu var publicēt „Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī” un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
lēmumu neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus par deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus 
pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 554
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.e punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
11. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.e Regulā iekļauj šādu pantu:
„-11. pants

1. Atbilstoši šīs regulas mērķiem Komisija 
nodrošina pastāvīgu dialogu ar 
dalībvalstu iestādēm. Lai īstenotu 
regulāru dialogu un nepieciešamības 
gadījumā — uzraudzību, Komisijas 
pārstāvji apmeklē visas dalībvalstis.
2. Gatavojot dialoga vai uzraudzības 
apmeklējumus, Komisija attiecīgām 
dalībvalstīm nosūta pagaidu secinājumus, 
lai tās varētu izteikt komentārus.
3. Saistībā ar dialoga apmeklējumiem 
Komisija pārskata dalībvalsts aktuālo 
ekonomisko situāciju un nosaka riskus un 
grūtības, kas saistīti ar šīs regulas mērķu 
izpildi.
4. Saistībā ar uzraudzības apmeklējumiem 
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Komisija pārrauga procesus un 
pārliecinās, ka pasākumi tiek veikti 
saskaņā ar Padomes vai Komisijas 
lēmumiem atbilstoši šīs regulas 
uzdevumiem. Uzraudzības apmeklējumus 
veic tikai īpašos gadījumos, kad pastāv 
izteikti riski vai grūtības saistībā ar šo 
mērķu sasniegšanu. Komisija var 
uzaicināt Eiropas Centrālās bankas vai 
citu attiecīgo iestāžu pārstāvjus piedalīties 
uzraudzības apmeklējumos.
5. Komisija informē Ekonomikas un 
finanšu komiteju par uzraudzības 
apmeklējumu iemesliem.
6. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai sekmētu dialogu un 
uzraudzības apmeklējumu norisi. Pēc 
Komisijas pieprasījuma dalībvalstis 
nodrošina visu attiecīgo valsts iestāžu 
palīdzību, lai sagatavotu un īstenotu 
dialoga un uzraudzības apmeklējumus.”

Or. de

Grozījums Nr. 555
Sylvie Goulard

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.f punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.f Regulā iekļauj šādu 11.a pantu:
11.a pants

1. Komisija izveido padomdevēju iestādi, 
ko veido piecas augsta līmeņa personas ar 
atzītu kompetenci ekonomikas un 
fiskālajos jautājumos.
2. Šā panta 3. punktā minētos pārskatus 
padomdevēja iestāde sagatavo pilnīgi 
neatkarīgi. Veicot šos pienākumus, 
padomdevējas iestādes locekļi nelūdz un 
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nepieņem norādījumus nedz no 
Komisijas, nedz no kādas valsts valdības 
vai kādas citas iestādes vai struktūras.
3. Attiecībā uz euro zonu tā katru gadu 
sagatavo gada pārskatu par to, kā 
Komisija un Padome ir pildījušas savus 
pienākumus saskaņā ar Līguma 121., 
126. un 136. pantu, grozīto Regulu 
Nr. 1466/97, grozīto Regulu Nr. 1467/97 
un Regulu XXX par efektīvu budžeta 
uzraudzības īstenošanu euro zonā, regulu 
par izpildes pasākumiem pārmērīgas 
makroekonomiskās nelīdzsvarotības 
koriģēšanai euro zonā un  regulu par to, 
kā novērst un koriģēt makroekonomisko 
nelīdzsvarotību.
Pēc Komisijas, Eiropas Centrālās bankas, 
Padomes, Eiropas Parlamenta vai 
Eiropadomes pieprasījuma šī 
padomdevēja iestāde arī sagatavo 
analītisku pārskatu par konkrētiem 
ekonomikas vai budžeta jautājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 556
Carl Haglund

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.g punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.g Regulā iekļauj šādu pantu:
12.a pants

Pārskatīšana
1. Komisija līdz ..* un turpmāk reizi trijos 
gados publicē ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.
2. Ziņojumu un tam pievienotos 
priekšlikumus nosūta Eiropas 
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Parlamentam un Padomei.
3. Ja ziņojumā konstatēts, ka pastāv 
šķēršļi pienācīgai to Līgumu noteikumu 
darbībai, kuri reglamentē Ekonomikas un 
monetāro savienību, ziņojumā iekļauj arī 
vajadzīgos ieteikumus Eiropadomei.
4. Ziņojumā iekļauj priekšlikumu 
paplašināt apgriezto kvalificētā 
vairākuma balsojumu Padomē, to 
attiecinot arī uz visiem šajā regulā 
minētās procedūras posmiem.

Or. en

Grozījums Nr. 557
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
1. pants – 9.g punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1466/97
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.g Regulā iekļauj šādu pantu:
12.a pants

Pārskatīšana
1. Komisija līdz ..* un turpmāk reizi divos 
gados publicē ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu.
2. Ziņojumu un tam pievienotos 
priekšlikumus nosūta Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Ja ziņojumā konstatēts, ka pastāv 
šķēršļi pienācīgai to Līgumu noteikumu 
darbībai, kuri reglamentē Ekonomikas un 
monetāro savienību, ziņojumā iekļauj arī 
vajadzīgos ieteikumus Eiropadomei.
_____
* .. gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās 
dienas.
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Or. de

Grozījums Nr. 558
Jürgen Klute

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula stājas spēkā pēc tam, kad ir 
izpildīti šādi nosacījumi:

– Komisija ir veikusi pārredzamu sociālās 
ietekmes novērtējumu, kas apliecina, ka 
ar ekonomikas pārvaldības tiesību aktu 
kopumu saistītās regulas un direktīvas ir 
piemērotas, lai sasniegtu stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktos Savienības 
mērķus attiecībā uz izaugsmi, 
nodarbinātību un nabadzības 
mazināšanu;
– ar Savienības finanšu tirgu efektīvu 
regulējumu ir novērsta iespēja, ka ārēji 
apdraudējumi varētu padziļināt 
makroekonomisko un makrofinansiālo 
nelīdzsvarotību. Cita starpā ar šo 
regulējumu aizliedz Eiropā veikt 
vērtspapīru spekulatīvu pārdošanu un 
nodarboties ar ārpusbiržas atvasināto 
instrumentu tirdzniecību, un ar šo 
regulējumu ievieš Eiropas finanšu 
darījumu nodokli;
– visā Savienībā ir atjaunoti normāli 
ekonomikas apstākļi.

Or. en

Grozījums Nr. 559
Philippe Lamberts

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šī regula stājas spēkā 2013. gada 
1. janvārī.

Or. en


