
PROTOKOLAS (Nr. 12) 
DĖL PERVIRŠINIO DEFICITO PROCEDŪROS 

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS, 

NORĖDAMOS nustatyti perviršinio deficito procedūros, nurodytos Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 126 straipsnyje, detales, 

SUSITARĖ dėl šių nuostatų, kurios pridedamos prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo: 

1 straipsnis 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 2 dalyje nurodytos pamatinės vertės yra: 

— 3 % planuojamo arba faktinio bendrojo šalies biudžeto deficito santykis su bendruoju vidaus 
produktu rinkos kainomis; 

— 60 % valstybės skolos santykis su bendruoju vidaus produktu rinkos kainomis. 

2 straipsnis 

Minėtos Sutarties 126 straipsnyje ir šiame Protokole: 

— „bendrasis šalies“ - priklausantis valstybės valdymo sektoriams, tai yra centrinei vyriausybei, 
regioninei ar vietos vyriausybei bei socialinės apsaugos fondams, išskyrus komercines 
operacijas, apibrėžtas Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemoje; 

— „biudžeto deficitas“ - tai grynasis skolinimasis, kaip apibrėžta Europos integruotų ekonominių 
sąskaitų sistemoje; 

— „investicijos“ - tai bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, kaip apibrėžta Europos integruotų 
ekonominių sąskaitų sistemoje; 

— „skola“ - tai visa bendroji skola nominalia verte metų pabaigoje ir konsoliduota tarp valstybės 
valdymo sektorių ir jų viduje, kaip apibrėžta pirmojoje įtraukoje. 

3 straipsnis 

Norėdamos užtikrinti perviršinio deficito procedūros veiksmingumą, valstybių narių vyriausybės yra 
atsakingos pagal šią procedūrą už bendrojo šalies biudžeto deficitą, kaip apibrėžta 2 straipsnio
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pirmoje įtraukoje. Valstybės narės garantuoja, kad nacionalinės procedūros biudžeto srityje leistų 
joms įvykdyti iš Sutarčių kylančius savo įsipareigojimus šioje srityje. Valstybės narės skubiai ir 
reguliariai praneša Komisijai apie savo planuojamą ir faktinį deficitą ir savo skolos dydį. 

4 straipsnis 

Komisija teikia statistinius duomenis, kurie turės būti naudojami šiam Protokolui taikyti.
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