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Muudatusettepanek 7
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pt

Selgitus

Stabiilsuspakti tagajärjed on selged. Tuleb astuda järgmised sammud: 
- tühistada stabiilsuspakt ning asendada see tõelise tööhõive ja sotsiaalse progressi paktiga;
- tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, eraldades rohkem vahendeid 
struktuurifondidele ja Ühtekuuluvusfondile; 
- luua solidaarsusfond, mis põhineb nende euroala riikide sissemaksetel, kellel on eelarve 
ülejääk, et toetada riike, kellel on raskusi seoses tootmise, vajalike avalike teenuste, töötajate 
õigusi arvestavate töökohtade loomise ja vaesuse kaotamisega;
- seada prioriteediks sotsiaalsed näitajad, tööhõive ja korralikud palgad, sotsiaalne heaolu 
ning võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–
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Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Majandus- ja rahaliidu esimese kümne 
tegevusaasta jooksul omandatud 
kogemused on vaja ära kasutada. Hiljutiste 
sündmuste tõttu majanduselus on 
eelarvepoliitika elluviimine muutunud 
keerulisemaks kogu ELis ning on saanud 
selgeks, et liikmesriikide eelarveraamistiku 
aluseks olevate eelarve-eeskirjade ja -
menetluste suhtes tuleks kohaldada ühtseid 
nõudeid. Eeskätt tuleks täpsustada, mida 
liikmesriikide ametiasutused peavad 
tegema, et järgida aluslepingutele lisatud 
ning ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlust käsitleva protokolli (nr 12) 
sätteid, eriti selle artiklit 3.

(1) Majandus- ja rahaliidu esimese kümne 
tegevusaasta jooksul omandatud 
kogemused on vaja ära kasutada. Hiljutiste 
sündmuste tõttu majanduselus on 
eelarvepoliitika elluviimine muutunud 
keerulisemaks kogu ELis ning on saanud 
selgeks, et liikmesriikide eelarveraamistiku 
aluseks olevate eelarve-eeskirjade ja -
menetluste suhtes tuleks kohaldada ühtseid 
nõudeid. Eeskätt tuleks täpsustada, mida 
liikmesriikide ametiasutused peavad 
tegema, et järgida aluslepingutele lisatud 
ning ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlust käsitleva protokolli (nr 12) 
sätteid, eriti selle artiklit 3, ning kohustust 
viia ellu Euroopa Ülemkogu poolt vastu 
võetud strateegiaid ja poliitilisi eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Vajadus luua tihedam side 
stabiilsuse ja kasvu pakti, 
makromajanduslike vahendite, 
komplekssete suuniste ja riiklike 
reformikavade vahel, esitades neid sidusal 
viisil, nõuab riigieelarvete suuremat 
võrreldavust erinevate kulukategooriate 
lõikes komisjoni koostatava mudeli abil.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
liikmesriikide eelarveraamistiku 
tunnusjooni käsitlevad üksikasjalikud 
eeskirjad, mis on vajalikud ülemäärase 
eelarvepuudujäägi tõhusa menetluse 
tagamiseks.

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
liikmesriikide eelarveraamistiku 
tunnusjooni käsitlevad üksikasjalikud 
eeskirjad, mis on vajalikud riigieelarvete 
võrreldavuse ja ülemäärase 
eelarvepuudujäägi tõhusa menetluse 
tagamiseks ning selleks, et nõuetekohaselt 
jälgida liikmesriikide panust endale 
seatud poliitiliste eesmärkide 
saavutamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt f 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) analüüsimiskord, et suurendada f) analüüsimiskord, et suurendada eelarve 
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eelarveprotsessi etappide läbipaistvust, 
muu hulgas eelarvepoliitikaga seotud 
sõltumatute eelarveasutuste või -
institutsioonide volitused;

koostamise ja -protsessi etappide 
läbipaistvust ja võrreldavust, muu hulgas 
eelarvepoliitikaga seotud sõltumatute 
eelarveasutuste või -institutsioonide 
volitused;

Or. en

Muudatusettepanek 14
David Casa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad arvudes 
väljendatud eelarve-eeskirjad, millega 
edendatakse tõhusalt aluslepingust
tulenevate vastavate eelarvepoliitiliste 
kohustuste järgmist. Kõnealused eeskirjad 
hõlmavad eelkõige järgmist:

Liikmesriigid kehtestavad arvudes 
väljendatud eelarve-eeskirjad, millega 
edendatakse tõhusalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingust tulenevate vastavate 
eelarvepoliitiliste kohustuste järgmist, 
jättes samas manööverdamisruumi 
struktuurireformide jaoks, mis aitavad 
kaasa liidu majanduskasvu ja tööhõivega 
seotud eesmärkide saavutamisele.
Kõnealused eeskirjad hõlmavad eelkõige 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 15
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjon koostab riigieelarvete jaoks 
mudeli, mis tagab võrreldavuse erinevate 
kulukategooriate lõikes. 

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad keskpika 
perioodi tõhusa eelarveraamistiku, millega 
nähakse ette eelarve planeerimine vähemalt 
kolmeks aastaks, et tagada riigieelarve 
planeerimisel mitmeaastase perspektiivi 
arvessevõtmine.

1. Liikmesriigid kehtestavad komisjoni 
mudeli põhjal keskpika perioodi tõhusa 
eelarveraamistiku, millega nähakse ette 
eelarve planeerimine vähemalt kolmeks 
aastaks, et tagada riigieelarve planeerimisel 
mitmeaastase perspektiivi arvessevõtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) keskpika perioodi eelarveprioriteetide 
selgitus peamiste tulu- ja kuluartiklite ning 
valitsemissektori allsektorite kaupa; 
selgituses osutatakse, kuidas kohandamine 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi suunas 
saavutatakse võrreldes prognoosidega, mis 
põhinevad eeldusel, et poliitikat ei 
muudeta.

c) keskpika perioodi eelarveprioriteetide 
selgitus peamiste tulu- ja kuluartiklite ning 
valitsemissektori allsektorite kaupa; 
selgituses osutatakse, kuidas kohandamine 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi suunas 
saavutatakse võrreldes prognoosidega, mis 
põhinevad eeldusel, et poliitikat ei 
muudeta, ning kuidas saavutada Euroopa 
Ülemkogu poolt seatud poliitilised 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv jõustub, kui normaalne 
majandusolukord on taastatud ning kui 
finantsturgude tõhusa regulatsiooni abil 
on tagatud, et riikide võlakirjadega enam 
ei spekuleerita.

Or. en


