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Tarkistus 7
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pt

Perustelu

Vakauspaketin seuraukset ovat selvät. Tarvitaan seuraavia toimia: 
– perutaan vakauspaketti ja korvataan se todellisella työllisyyden ja sosiaaliturvan 
edistämisen paketilla
– vahvistetaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta varaamalla enemmän 
määrärahoja rakennerahastoihin ja koheesiorahastoon
– perustetaan solidaarisuusrahasto, joka perustuu niiden eurovyöhykkeeseen kuuluvien 
maiden maksamiin osuuksiin, joilla on budjettiylijäämää, niin että voidaan tukea maita, joilla 
on ongelmia tuotannossa, välttämättömissä julkisissa palveluissa, työntekijöiden oikeudet 
huomioon ottavien työpaikkojen luomisessa ja köyhyyden poistamisessa
– priorisoidaan sosiaalisia indikaattoreita, työllisyyttä ja kunnon palkkoja sekä sosiaalista 
hyvinvointia ja tasavertaisia mahdollisuuksia.

Tarkistus 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en
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Tarkistus 9
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 10
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä. Talouden 
viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet 
uusia haasteita finanssipolitiikalle koko 
unionissa. Eritoten on korostunut se, että 
niihin sääntöihin ja menettelyihin, jotka 
muodostavat julkisen talouden kehykset 
jäsenvaltioissa, olisi sovellettava yhtenäisiä 
vaatimuksia. Erityisesti on tarpeen 
tarkentaa, mitä kansallisten viranomaisten 
olisi tehtävä noudattaakseen 
perussopimuksiin liitetyn, liiallisia 
alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn 
pöytäkirjan (N:o 12) ja varsinkin sen 3 
artiklan määräyksiä.

(1) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä. Talouden 
viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet 
uusia haasteita finanssipolitiikalle koko 
unionissa. Eritoten on korostunut se, että 
niihin sääntöihin ja menettelyihin, jotka 
muodostavat julkisen talouden kehykset 
jäsenvaltioissa, olisi sovellettava yhtenäisiä 
vaatimuksia. Erityisesti on tarpeen 
tarkentaa, mitä kansallisten viranomaisten 
olisi tehtävä noudattaakseen 
perussopimuksiin liitetyn, liiallisia 
alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn 
pöytäkirjan (N:o 12) ja varsinkin sen 3 
artiklan määräyksiä sekä Eurooppa-
neuvoston vahvistamien strategioiden ja 
poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa 
koskevia sitoumuksiaan.

Or. en
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Tarkistus 11
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Vahvempien yhteyksien luominen 
vakaus- ja kasvupaketin, 
makrotaloudellisten välineiden, 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja 
kansallisten uudistusohjelmien välille 
edellyttää jäsenvaltioiden talousarvioiden 
eri menoluokkien parempaa 
vertailtavuutta komission laatiman mallin 
avulla.

Or. en

Tarkistus 12
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehysten 
ominaispiirteitä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka ovat tarpeen liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn 
tehokkuuden varmistamiseksi.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehysten 
ominaispiirteitä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka ovat tarpeen jäsenvaltioiden 
talousarvioiden vertailtavuuden ja
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
tehokkuuden varmistamiseksi sekä jotta 
voidaan asianmukaisesti valvoa 
jäsenvaltioiden toteuttamia toimia niiden 
asettamien rahoituspoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 13
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) budjettimenettelyn osatekijöiden 
avoimuuden lisäämiseen pyrkivät 
arviointijärjestelyt, mukaan lukien 
finanssipolitiikan alalla toimivien 
riippumattomien kansallisten 
budjettivirastojen tai -instituutioiden 
toimivaltuudet;

f) talousarvion kokoonpanon ja 
budjettimenettelyn osatekijöiden 
avoimuuden ja vertailtavuuden
lisäämiseen pyrkivät arviointijärjestelyt, 
mukaan lukien finanssipolitiikan alalla 
toimivien riippumattomien kansallisten 
budjettivirastojen tai -instituutioiden 
toimivaltuudet;

Or. en

Tarkistus 14
David Casa

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla 
tehokkaasti edistetään perussopimukseen
pohjautuvien velvoitteiden noudattamista 
finanssipolitiikan alalla. Tällaisten 
sääntöjen on erityisesti katettava

Jäsenvaltioilla on oltava käytössään 
numeeriset finanssipoliittiset säännöt, joilla 
tehokkaasti edistetään SEUT-sopimukseen
pohjautuvien velvoitteiden noudattamista 
finanssipolitiikan alalla siten, että 
liikkumavaraa jätetään 
rakenneuudistuksille, jotka edistävät 
unionin kasvua ja työpaikkojen luomista 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. 
Tällaisten sääntöjen on erityisesti katettava

Or. en

Tarkistus 15
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – -1 kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio laatii jäsenvaltioiden 
talousarvioille mallin, jonka avulla eri 
menoluokkia voidaan vertailla.

Or. en

Tarkistus 16
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava tehokas 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
kehys, joka mahdollistaa julkisen talouden 
suunnittelun vähintään kolmen vuoden 
aikajänteellä sen varmistamiseksi, että 
finanssipolitiikan kansallisessa 
suunnittelussa lähtökohdaksi otetaan 
monivuotisuus.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava komission 
mallin pohjalta tehokas julkisen talouden 
keskipitkän aikavälin kehys, joka 
mahdollistaa julkisen talouden suunnittelun 
vähintään kolmen vuoden aikajänteellä sen 
varmistamiseksi, että finanssipolitiikan 
kansallisessa suunnittelussa lähtökohdaksi 
otetaan monivuotisuus.

Or. en

Tarkistus 17
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) lausunto julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin painopisteistä eroteltuna 
keskeisten tulo- ja menoerien sekä kunkin 
julkisyhteisöjen alasektorin mukaan ja 
osoittaen, miten sopeuttaminen kohti 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta saavutetaan verrattuna 

c) lausunto julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin painopisteistä eroteltuna 
keskeisten tulo- ja menoerien sekä kunkin 
julkisyhteisöjen alasektorin mukaan ja 
osoittaen, miten sopeuttaminen kohti 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta saavutetaan verrattuna 
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ennusteisiin, joissa oletetaan, että politiikka 
säilyy muuttumattomana.

ennusteisiin, joissa oletetaan, että politiikka 
säilyy muuttumattomana, ja miten 
Eurooppa-neuvoston asettamat 
rahoituspoliittiset tavoitteet saavutetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan kun 
taloudellinen tilanne on palautunut 
normaaliksi ja kun rahoitusmarkkinoiden 
tehokkaalla sääntelyllä on varmistettu, 
ettei valtionobligaatioilla enää keinotella.

Or. en


