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Tarkistus 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 18
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pt

Perustelu

Vakautussopimuksen seuraukset ovat selkeitä. On tarpeen:
– peruuttaa vakaussopimus ja korvata se autenttisella työllisyyttä ja yhteiskunnallista 
edistymistä koskevalla sopimuksella;
– elvyttää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta hyödyntämällä paremmin 
rakennerahastoja ja koheesiorahastoa;
– luoda solidaarisuusrahasto, jossa ylijäämäisiin talousarvioihin kykenevät euroalueen maat 
tukevat maita, joilla on hankaluuksia tuotannon, keskeisten julkisten palvelujen, oikeuksia 
kunnioittavien työpaikkojen ja köyhyyden vähentämisen suhteen; 
– asettaa etusijalle yhteiskunnalliset indikaattorit, työllisyys, asianmukaiset palkat, 
yhteiskunnallinen hyvinvointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet.
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Tarkistus 19
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 20
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisäseuraamukset ovat tarpeen, jotta 
euroalueen julkisen talouden valvonta olisi 
tehokkaampaa. Kyseisillä seuraamuksilla 
olisi lisättävä unionin finanssipolitiikan 
valvontakehyksen uskottavuutta.

(3) Lisäapu on tarpeen, jotta euroalueen 
julkisen talouden valvonta olisi 
tehokkaampaa. Mahdollisten 
seuraamusten ei pitäisi vahingoittaa 
unionin poliittista solidaarisuutta ja sen 
jäsenvaltioiden yhteiskunnallista 
yhteenkuuluvuutta. Kannustimilla olisi 
lisättävä talous- ja rahaliiton uskottavuutta 
ja vähennettävä valtion velasta aiheutuvia 
liiallisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 21
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän asetuksen säännökset ovat 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen ja etenkin sen 7–
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11 artiklan säännösten, pöytäkirjassa 
nro 26 olevien määräysten ja 153 artiklan 
5 kohdan säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 22
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Julkista taloutta koskevan unionin 
valvontakehyksen olisi kuitenkin 
edistettävä kasvua ja työpaikkoja 
koskevien unionin tavoitteiden ja 
tarpeiden saavuttamista ja etenkin 
talouden laskusuhdanteiden ja 
sosiaalisten laskusuuntausten aikana 
siihen olisi yhdistettävä tehokkaita toimia 
kestävän kasvun elvyttämiseksi, 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
suojelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi 
ja työpaikkojen luomiseksi siten, että 
samalla otetaan huomioon 
jäsenvaltiokohtaiset prioriteetit ja tarpeet.

Or. en

Tarkistus 23
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion seuraamuksilla olisi 
tarjottava jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, kannustimia 
varovaiseen finanssipolitiikkaan. 

(5) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion tuella ja kannustimilla
olisi varmistettava, että jäsenvaltiot, joiden 
rahayksikkö on euro, harjoittavat 
asianmukaista ja varovaista 
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Tällaisella politiikalla olisi varmistettava, 
ettei julkisten menojen kasvuvauhti 
tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen 
(BKT) varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia, jollei ylitystä korvata 
julkisten tulojen kasvattamisella tai tulojen 
harkinnanvaraisia alennuksia korvata 
menojen vähennyksillä.

finanssipolitiikkaa. Tällaisella politiikalla 
olisi varmistettava, ettei julkisten menojen 
kasvuvauhti tavallisesti ylitä 
bruttokansantuotteen (BKT) varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, jollei 
ylitystä korvata julkisten tulojen 
kasvattamisella tai tulojen 
harkinnanvaraisia alennuksia korvata 
menojen vähennyksillä.

Or. en

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(6) Varovaisella finanssipolitiikalla olisi 
tuloksellisesti saavutettava julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin tavoite ja 
pysyttävä siinä. Pysyttelemisen 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi 
tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 
3 prosenttia suhteessa BKT:hen olevan 
julkisen talouden alijäämän viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkisen talouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve.

(6) Varovaisella finanssipolitiikalla olisi 
tuloksellisesti saavutettava julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin tavoite ja 
pysyttävä siinä. Pysyttelemisen 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
keskipitkän aikavälin tavoitteessa pitäisi 
tarjota jäsenvaltioille varmuusmarginaali 
3 prosenttia suhteessa BKT:hen olevan 
julkisen talouden alijäämän viitearvoon ja 
60 prosenttia suhteessa BKT:hen olevaan 
julkistalouden velkaan, jotta voidaan 
varmistaa nopea edistyminen kestävyyttä 
kohti ja saadaan julkisen talouden toimiin 
liikkumavaraa erityisesti, kun otetaan 
huomioon julkisten investointien tarve.

Or. de

Tarkistus 25
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(7) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion varovaista 
finanssipolitiikkaa koskevaan 
kannustimeen olisi kuuluttava jäsenvaltion, 
jonka rahayksikkö on euro ja joka on 
jäänyt jälkeen julkisen talouden 
vakauttamisessa, velvollisuus tehdä 
väliaikainen korollinen talletus. Tämän 
olisi koskettava tapauksia, joissa 
jäsenvaltio komissiolta saadun 
ensimmäisen varoituksen jälkeen harjoittaa 
edelleen politiikkaa, jossa ei rikota liiallisia 
alijäämiä koskevaa kieltoa mutta joka on 
kuitenkin varomatonta ja saattaa 
vahingoittaa talous- ja rahaliiton sujuvaa 
toimintaa ja jonka vuoksi neuvosto antaa 
suosituksen perussopimuksen 121 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

(7) Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion varovaista 
finanssipolitiikkaa koskevaan 
kannustimeen olisi kuuluttava jäsenvaltion, 
jonka rahayksikkö on euro ja joka on 
jäänyt jälkeen julkisen talouden 
vakauttamisessa, velvollisuus tehdä 
väliaikainen korollinen talletus. Tämän 
olisi koskettava tapauksia, joissa 
jäsenvaltio komissiolta saadun 
ensimmäisen varoituksen jälkeen harjoittaa 
edelleen politiikkaa, jossa ei rikota liiallisia 
alijäämiä tai valtion ylivelkaantumista 
koskevaa kieltoa mutta joka on kuitenkin 
varomatonta ja saattaa vahingoittaa talous-
ja rahaliiton sujuvaa toimintaa ja jonka 
vuoksi neuvosto antaa suosituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 26
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(9) Vakaus- ja kasvusopimuksen 
korjaavassa osiossa seuraamuksena 
jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, 
olisi oltava velvollisuus tehdä koroton 
talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen 
liiallisen alijäämän olemassaolosta, ja 
velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen 
talouden liiallisen alijäämän korjaamista 
koskevaa neuvoston suositusta ei 
noudateta. Kyseisiä seuraamuksia olisi 
sovellettava riippumatta siitä, onko 
asianomaiselta jäsenvaltiolta aiemmin 
edellytetty korollista talletusta vai ei.

(9) Vakaus- ja kasvusopimuksen 
korjaavassa osiossa seuraamuksena 
jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, 
olisi oltava velvollisuus tehdä koroton 
talletus, joka liittyy neuvoston päätökseen 
liiallisen alijäämän olemassaolosta tai 
valtion ylivelkaantumisesta, ja 
velvollisuus maksaa sakkoa, jos julkisen 
talouden liiallisen alijäämän tai valtion 
ylivelkaantumisen korjaamista koskevaa 
neuvoston suositusta ei noudateta. Kyseisiä 
seuraamuksia olisi sovellettava riippumatta 
siitä, onko asianomaiselta jäsenvaltiolta 
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aiemmin edellytetty korollista talletusta vai 
ei. 

Or. de

Tarkistus 27
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi säädettävä neuvoston 
mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro, sovellettavat seuraamukset 
asianomaisen jäsenvaltion perustellusta 
pyynnöstä annetun komission ehdotuksen
perusteella. Komission olisi kasvu- ja 
vakaussopimuksen korjaavassa osiossa 
myös voitava ehdottaa seuraamuksen 
suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen 
peruuttamista poikkeuksellisten 
taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

(11) Olisi säädettävä neuvoston 
mahdollisuudesta vähentää tai peruuttaa 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro, sovellettavat seuraamukset Euroopan 
parlamentin ehdotuksen tai asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnön perusteella. 
Komission olisi kasvu- ja 
vakaussopimuksen korjaavassa osiossa 
myös voitava ehdottaa seuraamuksen 
suuruuden vähentämistä tai seuraamuksen 
peruuttamista poikkeuksellisten 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
olosuhteiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja 
kerätyt sakot olisi jaettava niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden 
rahayksikkö on euro, joilla ei ole liiallista 
alijäämää ja joihin ei myöskään sovelleta 

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä tai valtion 
ylivelkaantuminen on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja 
kerätyt sakot olisi kohdennettava pysyvään 
kriisinhallintamekanismiin (Euroopan
valuuttarahasto). Odotettaessa Euroopan 
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liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä.

valuuttarahaston perustamista kyseiset 
sakot hyvitetään Euroopan 
rahoitusvakausvälineelle.

Or. de

Tarkistus 29
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko ja 
kerätyt sakot olisi jaettava niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden 
rahayksikkö on euro, joilla ei ole liiallista 
alijäämää ja joihin ei myöskään sovelleta 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä.

(12) Koroton talletus olisi vapautettava, 
kun liiallinen alijäämä on korjattu, ja 
kyseisistä talletuksista kertynyt korko olisi
käytettävä unionin pitkän aikavälin 
investointi- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseen erityisesti 
unionin köyhimmille alueille.

Or. en

Tarkistus 30
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion seuraamukset

Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion seuraamukset ja 
kannustimet

Or. en
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Tarkistus 31
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
-3 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-3 artikla (uusi)
Euroalueen yhteiset 
joukkovelkakirjalainat
1. On otettava käyttöön euroalueen 
yhteisiä joukkovelkakirjalainoja vakaus-
ja kasvusopimuksen noudattamiseksi ja 
lähentymisen ja talouspolitiikan yhteen 
sovittamisen tehostamiseksi.
Nämä lainat on myönnettävä joko 
markkinahinnoin nykyisiä kansallisia 
joukkovelkakirjalainoja vastaan ja/tai alle 
nimellisarvon taikka kansallisten 
joukkovelkakirjalainojen sijasta.
Nämä yhteiset joukkovelkakirjalainat on 
käytettävä erityisesti sellaisten tarjousten 
vaihtamiseen, joissa sovelletaan 
asianmukaista korkokantaa valtion velkaa 
koskevien ratkaisusuunnitelmien ja 
etenkin Euroopan vakausmekanismin 
yhteydessä.
2. Euroalueen yhteisten 
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen 
laskemiseen osallistumisen edellytyksenä 
on uudistetun vakaus- ja 
kasvusopimuksen noudattaminen ja siitä 
päättää neuvosto komission suosituksesta.
3. Euroalueen yhteiset 
joukkovelkakirjalainat voivat muodostaa 
yhteensä 60 prosenttia kunkin euroalueen 
jäsenvaltion valtionvelasta. Yhteisen velan 
on mentävä kaikkien yksittäisten 
jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemien 
lainojen edelle.
4. Euroalueen joukkovelkakirjalainojen 
liikkeeseen laskemiseen on sovellettava 
tiukkaa institutionaalista ja hallinnollista 
järjestelyä valtionvelkaa jäsenvaltioissa 
parhaillaan hoitavien virastojen 
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korkeatasoisimpien normien ja parhaiden 
käytäntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 32
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat 
sopeutustoimenpiteet silloin, kun 
poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 
6 artiklan 3 kohdassa säädetystä 
varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu tai
on erityisen vakavaa, neuvosto määrää 
komission suosituksesta korollisen 
talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan 
neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa jäsenvaltiolle SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti suosituksen toteuttaa tarvittavat 
sopeutustoimenpiteet silloin, kun 
poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 1466/97 
6 artiklan 3 kohdassa säädetystä 
varovaisesta finanssipolitiikasta jatkuu ja
on erityisen vakavaa, neuvosto määrää 
komission suosituksesta ja Euroopan
parlamenttia kuultuaan korollisen 
talletuksen tekemisestä. Päätös katsotaan 
neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto 
yksinkertaisella enemmistöllä päätä 
ehdotuksen hylkäämisestä. Neuvosto voi 
muuttaa ehdotusta perussopimuksen 
293 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ehdottama korollinen talletus 
on 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2. Komission ehdottama korollinen talletus 
on 0,01 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.
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Or. en

Tarkistus 34
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi ehdottaa korollisen 
talletuksen pienentämistä tai sen 
peruuttamista, jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitetun neuvoston suosituksen 
hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, komissio voi ehdottaa korollisen 
talletuksen pienentämistä tai sen 
peruuttamista, jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kuudenkymmenen päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitetun neuvoston 
suosituksen hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 35
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Verotuksen lähentäminen

1. Komissio esittää vuoden 2011 loppuun 
mennessä johdonmukaisen 
lainsäädäntöpaketin, jolla luodaan 
toimiva verotusalan yhteinen 
eurooppalainen kehys lähentymisen, 
hyvän sääntelykäytännön ja 
oikeudenmukaisen kilpailun 
varmistamiseksi.
2. Paketissa on:
a) yleisiä säännöksiä yhteisestä 
konsolidoidusta yritysveroperustasta ja 
yrityksiltä perittävästä 
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vähimmäisveroasteesta, jota lisätään 
vaiheittain 25 prosenttiin;
b) yleisiä säännöksiä, joilla tehostetaan 
verotusalan yhteistyötä pyrkien 
täydellisten tietojen automaattiseen 
vaihtamiseen ja veronkierron torjunnan 
tehostamiseen; 
c) rahoitustapahtumista euroalueella 
perittävä vero;
d) ympäristöverojen yhteen sovitettu 
käyttöön ottaminen;
e) rahoitustoiminnasta perittävä vero 
laitoksen koko ja vakuuttamattoman 
lyhyen aikavälin rahoituksen määrä 
huomioon ottaen;
f) yhtiöiden tuloja ja niistä maksettuja 
veroja koskevan maakohtaisen pakollisen 
raportoinnin käyttöönotto sekä 
automaattinen tiedonvaihto.

Or. en

Tarkistus 36
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä, neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta korottoman talletuksen 
tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-
sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä tai jos se on ylivelkaantunut, 
neuvosto määrää komission ehdotuksesta 
korottoman talletuksen tekemisestä. Päätös 
katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei 
neuvosto määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-
sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
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Or. de

Tarkistus 37
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto antaa perussopimuksen
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä, neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta korottoman talletuksen 
tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto antaa SEUT-sopimuksen
126 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltiossa on liiallinen 
alijäämä, neuvosto määrää komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan korottoman talletuksen 
tekemisestä. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
yksinkertaisella enemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kolmenkymmenen päivän 
kuluessa siitä, kun komissio on antanut 
sen. Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
SEUT-sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ehdottama koroton talletus 
on 0,2 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2. Komission ehdottama koroton talletus 
on 0,01 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

Or. en
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Tarkistus 39
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korottoman talletuksen määrä 
lisääntyy erityisen prosenttiosuuden 
mukaisesti vajeen tai velkomismenettelyn 
kestosta tai tiukkuudesta johtuen.  
Komissio määrittelee täsmällisen 
menettelyn yhteistyössä neuvoston kanssa. 

Or. de

Tarkistus 40
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, komissio voi 
ehdottaa korottoman talletuksen 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen 
vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 
perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

4. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 
2 kohdassa säädetään, komissio voi 
ehdottaa korottoman talletuksen 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tai 
yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tai jos 
asianomainen jäsenvaltio osoittaa 
komissiolle perustellun pyynnön 
kuudenkymmenen päivän kuluessa SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisen neuvoston päätöksen 
hyväksymisestä.

Or. en
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Tarkistus 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto päättää perussopimuksen
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia, neuvosto antaa 
komission ehdotuksesta päätöksen, jonka 
mukaan jäsenvaltion on maksettava 
sakkoa. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia, neuvosto antaa 
komission ehdotuksesta päätöksen, jonka 
mukaan jäsenvaltion on maksettava 
sakkoa. SEUT-sopimuksen 153 artiklasta 
seuraa, että sakkoa ei peritä, jos suositus 
koskee julkisen sektorin palkkojen 
maksamista ja/tai kollektiivisia 
neuvotteluja. Neuvosto päättää päätöksen 
hyväksymisestä määräenemmistöllä. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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’. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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Tarkistus 42
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos neuvosto päättää perussopimuksen
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia, neuvosto antaa 
komission ehdotuksesta päätöksen, jonka 
mukaan jäsenvaltion on maksettava 
sakkoa. Päätös katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

1. Jos neuvosto päättää SEUT-sopimuksen
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltio ei ole säädetyssä määräajassa 
toteuttanut neuvoston suosituksen mukaisia 
tuloksellisia toimia tai antanut kattavaa 
selvitystä, neuvosto voi antaa komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan päätöksen, jonka mukaan 
jäsenvaltion on maksettava sakkoa. SEUT-
sopimuksen 153 artiklasta seuraa, että 
sakkoa ei peritä, jos suositus koskee 
julkisen sektorin palkkojen maksamista 
ja/tai kollektiivisia neuvotteluja. Päätös 
katsotaan neuvoston hyväksymäksi, jollei 
neuvosto yksinkertaisella enemmistöllä 
päätä sen hylkäämisestä kolmenkymmenen
päivän kuluessa siitä, kun komissio on 
antanut sen. Neuvosto voi muuttaa 
ehdotusta SEUT-sopimuksen 293 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 43
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvoston suositusten vakavat, 
toistuvat tai jatkuvat laiminlyönnit voivat 
johtaa varoitukseen, että 
rakennerahastojen varoja ei enää jatkossa 
myönnetä. Komissio määrittelee varojen 
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epäämistä koskevan täsmällisen 
menettelyn yhteistyössä neuvoston kanssa.

Or. de

Tarkistus 44
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

Koroista ja sakoista saatujen tulojen 
jakaminen

Koroista ja sakoista saatujen tulojen käyttö

Or. en

Tarkistus 45
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 artiklan 
mukaisesti kerätyt sakot ovat 
perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö 
on euro, joilla ei ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää ja joihin 
ei sovelleta asetuksen (EU) N:o […/…] 
mukaista liiallista epätasapainoa 
koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden bruttokansantulosta 
(BKTL).

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 artiklan 
mukaisesti kerätyt sakot osoitetaan 
pysyvään kriisimekanismiin 
(eurooppalainen valuuttarahasto). 
Odotettaessa kyseisen rahaston 
perustamista sakot olisi hyvitettävä 
Euroopan rahoitusvakausvälineelle.

Or. de
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Tarkistus 46
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 artiklan 
mukaisesti kerätyt sakot ovat 
perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö 
on euro, joilla ei ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää ja joihin 
ei sovelleta asetuksen (EU) N:o […/…] 
mukaista liiallista epätasapainoa 
koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden bruttokansantulosta 
(BKTL).

Komission 4 artiklan mukaisesti tehdyistä 
talletuksista saama korko ja 5 artiklan 
mukaisesti kerätyt sakot ovat SEUT-
sopimuksen 311 artiklassa tarkoitettuja 
muita tuloja, ja ne on käytettävä unionin 
pitkän aikavälin investointi- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen ja etenkin unionin 
köyhimpien alueiden hyväksi.

Or. en

Tarkistus 47
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan [xx] päivänä 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan, kun
taloustilanne on palannut normaaliksi ja 
kun rahoitusmarkkinoiden tehokkaan 
sääntelyn avulla on varmistettu, että 
valtion joukkovelkakirjalainat eivät ole 
enää keinottelun kohteina.

Or. en
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