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Muudatusettepanek 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pt

Selgitus

Stabiilsuse pakti tagajärjed on selged. On vaja
– tunnistada pakt kehtetuks ning asendada see tõhusa tööhõive ja sotsiaalarengu paktiga; 
– suurendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, kasutades rohkem struktuurifonde 
ja Ühtekuuluvusfondi;
– luua solidaarsusfond, mille moodustavad osamaksed euroala riikide eelarve ülejäägist ja 
mille eesmärk on toetada riike, kellel on raskusi tootmise, põhiliste avalike teenuste, tagatud 
õigustega töökohtade loomise ja vaesuse kaotamisega;
– pidada esmatähtsaks sotsiaalnäitajaid, korralikke töökohti ja palku, sotsiaalset heaolu ja 
võrdseid võimalusi.

Muudatusettepanek 19
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
–
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Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et tõhustada euroalal 
eelarvejärelevalve jõustamist, on vaja 
täiendavaid sanktsioone. Need
sanktsioonid peavad suurendama liidu 
eelarvejärelevalve raamistiku 
usaldusväärsust.

(3) Selleks et tõhustada euroalal 
eelarvejärelevalve jõustamist, on vaja 
täiendavat abi. Võimalikud sanktsioonid ei 
tohiks kahjustada liidu poliitilist 
solidaarsust ja liikmesriikide sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Stiimulid peaksid
suurendama rahaliidu usaldusväärsust ja 
vähendama liigseid kulutusi riigivõlale.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesolev määrus on täielikult 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu horisontaalsete sätetega, nimelt 
artiklitega 7, 8, 9, 10 ja 11 ning 
protokollis nr 26 ja artikli 153 lõikes 5 
sätestatuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Eelarvejärelevalve raamistik peaks 
igal juhul toetama liidu majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärke ja vajadusi, eeskätt 
majandusliku või sotsiaalse languse 
aegadel, ning seda peaksid täiendama 
tõhusad jõupingutused säästva kasvu 
ergutamiseks, sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kaitsmiseks ja töökohtade loomiseks, 
võttes samal ajal arvesse liikmesriikide 
konkreetseid prioriteete ja vajadusi.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku 
osa sanktsioonid eurot rahaühikuna 
kasutavatele liikmesriikidele peaksid 
motiveerima riike järgima ettevaatlikku 
eelarvepoliitikat. Sellise poliitika järgimine 
peaks tagama, et valitsemissektori kulude 
kasvu määr ei ületa üldjuhul sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) keskpika perioodi 
ettevaatlikku kasvumäära, välja arvatud 
juhul, kui kulude liigse kasvu korvab 
valitsemissektori tulude suurenemine või 
kui juhuslik tulude vähenemine korvatakse 
kulude kärpimisega.

(5) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku 
osa abi ja stiimulid eurot rahaühikuna 
kasutavatele liikmesriikidele peaksid 
tagama nõuetekohase ja ettevaatliku 
eelarvepoliitika. Sellise poliitika järgimine 
peaks tagama, et valitsemissektori kulude 
kasvu määr ei ületa üldjuhul sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) keskpika perioodi 
ettevaatlikku kasvumäära, välja arvatud 
juhul, kui kulude liigse kasvu korvab 
valitsemissektori tulude suurenemine või 
kui juhuslik tulude vähenemine korvatakse 
kulude kärpimisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ettevaatliku fiskaalpoliitikaga peaksid 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgid olema 
tõhusalt saavutatavad ja saavutatud taset 
peaks olema võimalik ka hoida. Keskpika 
perioodi eelarvepositsiooni järgimine peaks 
võimaldama liikmesriikidel jätta endale 
valitsemissektori eelarve puudujäägi 
kontrollväärtuse 3 % SKPst seisukohast 
kindlusvaru, tagada kiire liikumise 
jätkusuutliku positsiooni suunas, ent jätta 
samal ajal ruumi eelarvega 
manööverdamiseks, võttes eriti arvesse 
avaliku sektori investeeringute vajadust.

(6) Ettevaatliku fiskaalpoliitikaga peaksid 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgid olema 
tõhusalt saavutatavad ja saavutatud taset 
peaks olema võimalik ka hoida. Keskpika 
perioodi eelarvepositsiooni järgimine peaks 
võimaldama liikmesriikidel jätta endale 
valitsemissektori eelarve puudujäägi 
kontrollväärtuse 3 % SKPst ja 
valitsemissektori võla kontrollväärtuse 60 
% SKPst seisukohast kindlusvaru, tagada 
kiire liikumise jätkusuutliku positsiooni 
suunas, ent jätta samal ajal ruumi eelarvega 
manööverdamiseks, võttes eriti arvesse 
avaliku sektori investeeringute vajadust.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus 
osas peaks ettevaatliku eelarvepoliitika 
järgimise motivaatorina sisalduma 
kohustus esitada intressi kandev tagatis, 
kusjuures seda kohustust rakendataks 
ajutiselt eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide suhtes, kes ei ole eelarvet 
piisavalt konsolideerinud. Meedet tuleks 
kohaldada juhul, kui liikmesriik toimib 
jätkuvalt ka pärast komisjoni esmast 
hoiatust viisil, mis ei küüni küll ülemäärase 

(7) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus 
osas peaks ettevaatliku eelarvepoliitika 
järgimise motivaatorina sisalduma 
kohustus esitada intressi kandev tagatis, 
kusjuures seda kohustust rakendataks 
ajutiselt eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide suhtes, kes ei ole eelarvet 
piisavalt konsolideerinud. Meedet tuleks 
kohaldada juhul, kui liikmesriik toimib 
jätkuvalt ka pärast komisjoni esmast 
hoiatust viisil, mis ei küüni küll ülemäärase 
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eelarvepuudujäägi keelu rikkumiseni, kuid 
on ikkagi ebamõistlik ja potentsiaalselt 
kahjulik majandus- ja rahaliidu sujuvale 
toimimisele, ning kui nõukogu on seetõttu 
esitanud soovituse vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 4.

eelarvepuudujäägi või valitsemissektori 
ülemäärase võla keelu rikkumiseni, kuid 
on ikkagi ebamõistlik ja potentsiaalselt 
kahjulik majandus- ja rahaliidu sujuvale 
toimimisele, ning kui nõukogu on seetõttu 
esitanud soovituse vastavalt aluslepingu 
artikli 121 lõikele 4.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslikus 
osas tuleks kehtestada sanktsioonid eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
suhtes kohustusena esitada intressi 
mittekandev tagatis, mis on seotud 
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu 
kinnitava nõukogu otsusega, ning 
kohustusena maksta trahvi, kui ei täideta 
nõukogu soovitust kõrvaldada 
valitsemissektori eelarve ülemäärane 
puudujääk. Neid sanktsioone tuleks 
kohaldada olenemata sellest, kas intressi 
kandva tagatise sanktsiooni on asjaomase 
liikmesriigi suhtes eelnevalt rakendatud või 
mitte.

(9) Stabiilsuse ja kasvu pakti paranduslikus 
osas tuleks kehtestada sanktsioonid eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
suhtes kohustusena esitada intressi 
mittekandev tagatis, mis on seotud 
ülemäärase eelarvepuudujäägi või 
valitsemissektori ülemäärase võla 
olemasolu kinnitava nõukogu otsusega, 
ning kohustusena maksta trahvi, kui ei 
täideta nõukogu soovitust kõrvaldada 
valitsemissektori eelarve ülemäärane 
puudujääk või valitsemissektori 
ülemäärane võlg. Neid sanktsioone tuleks 
kohaldada olenemata sellest, kas intressi 
kandva tagatise sanktsiooni on asjaomase 
liikmesriigi suhtes eelnevalt rakendatud või 
mitte.

Or. de

Muudatusettepanek 27
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nõukogule peaks jääma võimalus 
vähendada liikmesriigi põhjendatud
taotlusele järgnenud komisjoni
ettepaneku alusel asjaomase eurot 
kasutava liikmesriigi suhtes kohaldatud 
sanktsioone või need tühistada. Stabiilsuse 
ja kasvu pakti paranduslikus osas peaks 
komisjonile samuti olema jäetud võimalus 
teha ettepanek sanktsiooni vähendada või 
see tühistada erakorraliste majandusolude
tõttu.

(11) Nõukogule peaks jääma võimalus 
vähendada Euroopa Parlamendi 
ettepaneku või liikmesriigi taotluse alusel 
asjaomase eurot kasutava liikmesriigi 
suhtes kohaldatud sanktsioone või need 
tühistada. Stabiilsuse ja kasvu pakti 
paranduslikus osas peaks komisjonile 
samuti olema jäetud võimalus teha 
ettepanek sanktsiooni vähendada või see 
tühistada erakorraliste majandus- ja 
sotsiaalolude tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intressid ja kogutud 
trahvid tuleks jaotada nende eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
vahel, kellel ei ole ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust.

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi või 
valitsemissektori ülemäärase võla
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intressid ja kogutud 
trahvid tuleks eraldada alalisele 
kriisimehhanismile (Euroopa 
Valuutafond). Kuni Euroopa 
Valuutafondi loomiseni kantakse need 
trahvid Euroopa 
finantsstabiilsusvahendisse.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intressid ja kogutud 
trahvid tuleks jaotada nende eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
vahel, kellel ei ole ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust.

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intresse tuleks 
kasutada liidu pikaajaliste investeerimis-
ja tööhõivealaste eesmärkide 
saavutamiseks, eeskätt liidu vaeseimates 
piirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
2. peatükk – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa 
sanktsioonid

Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa 
sanktsioonid ja stiimulid

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -3 (uus)
Ühised eurovõlakirjad

1. Euroala ühised eurovõlakirjad luuakse 
selleks, et tagada parem vastavus 
stabiilsuse ja kasvu paktile ning 
soodustada lähenemist ja 
majanduspoliitika kooskõlastamist.
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Eurovõlakirju lastakse välja 
olemasolevate riiklike võlakirjade vastu 
turuhinnaga ja/või alakursiga või neid 
emiteeritakse riiklike võlakirjade asemel.
Ühiseid võlakirju kasutataks eeskätt 
vahetuspakkumistes asjakohast alakurssi 
kasutades riigivõla likvideerimiskava 
raames ning eelkõige Euroopa 
stabiilsusmehhanismi raames. 
2. Eurovõlakirjade emiteerimises 
osalemine sõltub reformitud stabiilsuse ja 
kasvu pakti järgimisest ning selle otsustab 
nõukogu komisjoni soovituse alusel.
3. Ühised eurovõlakirjad võivad iga 
osaleva liikmesriigi võlast moodustada 
summa, mis on kuni 60 % SKPst Ühine 
võlg on iga üksiku liikmesriigi võla suhtes 
ülimuslik.
4. Eurovõlakirjade emiteerimine põhineb 
rangel institutsioonilisel ja 
administratiivsel alusel, mis vastab praegu 
liikmesriikide võlga haldavate asutuste 
kõrgeimatele standarditele ja parimatele 
tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu esitab liikmesriigile 
vastavalt aluslepingu artikli 121 lõikele 4 
soovituse võtta vajalikke 
parandusmeetmeid seoses kestva või eriti 
tõsise ja märkimisväärse 
kõrvalekaldumisega ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, nagu sätestatud määruse 
(EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõikes 3, nõuab 
nõukogu komisjoni ettepaneku alusel 

1. Kui nõukogu esitab liikmesriigile 
vastavalt aluslepingu artikli 121 lõikele 4 
soovituse võtta vajalikke 
parandusmeetmeid seoses kestva ja eriti 
tõsise ja märkimisväärse 
kõrvalekaldumisega ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, nagu sätestatud määruse 
(EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõikes 3, nõuab 
nõukogu komisjoni ettepaneku alusel ja 
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asjaomaselt liikmesriigilt intressi kandva 
tagatise esitamist. Otsus loetakse nõukogu 
poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei 
ole kümne päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on selle vastu võtnud, otsustanud 
kvalifitseeritud häälteenamusega see
tagasi lükata. Nõukogu võib ettepanekut 
muuta vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 293 lõikele 1.

pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist asjaomaselt liikmesriigilt 
intressi kandva tagatise esitamist. Otsus 
loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, 
kui nõukogu ei ole otsustanud seda 
lihthäälteenamusega tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Intressi kandev tagatis, mille kohta teeb 
ettepaneku komisjon, küünib 0,2 %ni
asjaomase liikmesriigi eelmise aasta 
sisemajanduse koguproduktist (SKP).

2. Intressi kandev tagatis, mille kohta teeb 
ettepaneku komisjon, küünib 0,01 %ni
asjaomase liikmesriigi eelmise aasta 
sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 2 võib komisjon 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotluse korral, mis on esitatud komisjonile 
kümne päeva jooksul pärast lõikes 1 
osutatud soovituse vastuvõtmist nõukogu 
poolt, teha ettepaneku vähendada intressi 
kandva tagatise suurust või tühistada 
tagatis.

4. Erandina lõikest 2 võib komisjon 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotluse korral, mis on esitatud komisjonile 
60 päeva jooksul pärast lõikes 1 osutatud 
soovituse vastuvõtmist nõukogu poolt, teha 
ettepaneku vähendada intressi kandva 
tagatise suurust või tühistada tagatis.
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Maksude ühtlustamine

1. Komisjon esitab 2011. aasta lõpuks 
asjakohase õigusaktide ettepanekute 
paketi, et luua lähenemise, hea õigusliku 
reguleerimise ja ausa konkurentsi 
tagamiseks täielik ühine Euroopa 
fiskaalraamistik.
2. Paketti kuuluvad:
a) üldsätted, mis käsitlevad ühist 
konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaasi 
ja ettevõtte tulumaksu 
miinimummäärasid, mida järk-järgult 
tõstetakse kuni 25%;
b) üldsätted, mille eesmärk on soodustada 
fiskaalkoostööd, et saavutada täielik 
automatiseeritud teabevahetus, ning 
tugevdada maksudest hoidumise vastast 
võitlust;
c) euroala finantstehingute maks;
d) keskkonnamaksude kooskõlastatud 
sisseviimine;
e) finantstegevuse maks sõltuvalt asutuse 
suurusest ja kindlustamata lühiajalise 
rahastamise tasemest;
f) ettevõtete tulusid ja nende pealt tasutud 
makse kirjeldavate aruannete esitamise 
kohustuse kehtestamine riikidele ning 
automatiseeritud teabevahetuse 
sisseseadmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel asjaomase 
liikmesriigi suhtes intressi mittekandva 
tagatise esitamise nõuet. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk või valitsemissektori 
ülemäärane võlg, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel asjaomase 
liikmesriigi suhtes intressi mittekandva 
tagatise esitamise nõuet. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel asjaomase 
liikmesriigi suhtes intressi mittekandva 
tagatise esitamise nõuet. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul 
pärast seda, kui komisjon on selle vastu 

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga 
asjaomase liikmesriigi suhtes intressi 
mittekandva tagatise esitamise nõuet. Otsus 
loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, 
kui nõukogu ei ole 30 päeva jooksul pärast 
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võtnud, otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud lihthäälteenamusega see tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 293 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Intressi mittekandev tagatis, mille kohta 
teeb ettepaneku komisjon, küünib 0,2 %ni
asjaomase liikmesriigi eelmise aasta 
SKPst.

2. Intressi mittekandev tagatis, mille kohta 
teeb ettepaneku komisjon, küünib 0,01 %ni
asjaomase liikmesriigi eelmise aasta 
SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Intressi mittekandev tagatis suureneb 
teatava protsendi võrra sõltuvalt 
eelarvepuudujäägi või võlamenetluse 
kestusest ja tõsidusest. Komisjon määrab 
koostöös nõukoguga kindlaks täpse korra, 
mida tuleb järgida.

Or. de
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Muudatusettepanek 40
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandusolude
esinemise tõttu või asjaomase liikmesriigi 
põhjendatud taotluse alusel, mis on esitatud 
komisjonile kümne päeva jooksul pärast 
nõukogu otsuse vastuvõtmist kooskõlas 
aluslepingu artikli 126 lõikega 6, teha 
ettepaneku vähendada intressi mittekandvat 
tagatist või tühistada see.

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandus- või 
sotsiaalolude esinemise tõttu või 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile 
60 päeva jooksul pärast nõukogu otsuse 
vastuvõtmist kooskõlas aluslepingu artikli 
126 lõikega 6, teha ettepaneku vähendada 
intressi mittekandvat tagatist või tühistada 
see.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid, otsustab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel, et liikmesriik 
peab maksma trahvi. Otsus loetakse
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul 
pärast seda, kui komisjon on selle vastu 
võtnud, otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid, otsustab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel, et liikmesriik 
peab maksma trahvi. Järgides aluslepingu 
artiklit 153, ei kohaldata trahvi juhul, kui 
trahvimine on seotud soovitusega, mis 
käsitleb avaliku sektori palku ja/või 
kollektiivläbirääkimisi. Nõukogu võtab 
otsuse vastu kvalifitseeritud 
häälteenamusega. Nõukogu võib 
ettepanekut muuta vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. en
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Selgitus

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Muudatusettepanek 42
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid, otsustab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel, et liikmesriik 
peab maksma trahvi. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid ega andnud põhjalikku 
selgitust, võib nõukogu otsustada
komisjoni ettepaneku alusel ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, 
et liikmesriik peab maksma trahvi. 
Järgides aluslepingu artiklit 153, ei 
kohaldata trahvi juhul, kui trahvimine on 
seotud soovitusega, mis käsitleb avaliku 
sektori palku ja/või
kollektiivläbirääkimisi. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole 30 päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud lihthäälteenamusega see tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
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vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 293 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõukogu soovituse raske, korduva või 
pideva rikkumise korral võib teha 
hoiatuse, et edasised struktuurifondist 
antavad vahendid võetakse ära. Komisjon 
määrab koostöös nõukoguga kindlaks 
vahendite äravõtmise täpse korra.

Or. de

Muudatusettepanek 44
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intressi- ja trahvisummade jaotamine Intressi- ja trahvisummade kasutamine

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 
kohaselt, arvatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 311 nimetatud muude tulude 
hulka ning need jaotatakse nende eurot 
rahaühikuna kasutavate riikide vahel, 
kellel ei ole aluslepingu artikli 126 lõike 6 
kohaselt kindlaksmääratud ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust määruse (EL) nr […/…] 
tähenduses, proportsionaalselt nende 
osale nõudeid täitvate liikmesriikide 
üldises kogurahvatulus.

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 
kohaselt, eraldatakse alalisele 
kriisimehhanismile (Euroopa 
Valuutafond). Kuni fondi loomiseni 
tuleksid trahvid kanda Euroopa 
finantsstabiilsusvahendisse.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 
kohaselt, arvatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 311 nimetatud muude tulude hulka 
ning need jaotatakse nende eurot 
rahaühikuna kasutavate riikide vahel, 
kellel ei ole aluslepingu artikli 126 lõike 6 
kohaselt kindlaksmääratud ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke
menetlust määruse (EL) nr […/…] 
tähenduses, proportsionaalselt nende 
osale nõudeid täitvate liikmesriikide 
üldises kogurahvatulus.

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 
kohaselt, arvatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 311 nimetatud muude tulude hulka 
ning neid kasutatakse liidu pikaajaliste 
investeerimis- ja tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamiseks, eeskätt liidu 
kõige vaesemate piirkondade hüvanguks.

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub [xx] päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Käesolev määrus jõustub siis, kui on 
taastunud normaalsed majandusolud ja 
finantsturgude tõhusa õigusliku 
reguleerimisega on tagatud, et riigi 
võlakirjadega enam ei spekuleerita.

Or. en


