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Muudatusettepanek 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pt

Selgitus

Stabiilsuspakti tagajärjed on selged. Vaja on:
– tunnistada stabiilsuspakt kehtetuks ja asendada see tõelise tööhõive ja sotsiaalarengu 
paktiga;
– suurendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust arvukamate struktuurifondidega ja 
Ühtekuuluvusfondiga;
– luua Solidaarsusfond, euroala riikide sissemaksega eelarvelise ülejäägiga, et toetada 
raskustes olevaid riike, tootmist, avalikke esmatarbeteenuseid, õigustega tööhõivevõimaluste 
loomist ja vaesuse likvideerimist;
– pidada prioriteediks sotsiaalseid näitajaid, tööhõivet ja väärikaid palku, sotsiaalset heaolu 
ja võrdseid võimalusi.
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Muudatusettepanek 22
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui ülemäärase eelarvepuudujäägi 
olemasolu ja sellise olukorra tingivate 
asjaolude kindlaksmääramisel lähtutakse 
aga puudujäägikriteeriumist, tuleb kõiki 
aluslepingu artikli 126 lõike 3 kohases 
komisjoni aruandes nimetatud 
asjakohaseid tegureid arvesse võtta juhul, 
kui valitsemissektori võla suhe SKPsse ei 
ületa kontrollväärtust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjendus 8 on vastuolus põhjendusega 7 ning aluslepingu artikliga 126 (arvesse tuleb võtta 
kõiki muid asjassepuutuvaid tegureid).

Muudatusettepanek 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Meetmete tõhususe hindamisel on 
abiks see, kui aluseks võetakse 
valitsemissektori kulude üldiste eesmärkide 
järgimine ja kavandatud konkreetsete 
tulumeetmete rakendamine.

(11) Meetmete tõhususe hindamisel on 
abiks see, kui aluseks võetakse 
valitsemissektori kulude üldiste ja 
maksutulu eesmärkide järgimine ja 
kavandatud konkreetsete meetmete
rakendamine.

Or. en

Selgitus

Tagada riigi rahanduse konsolideerimisel keskendumine nii kulude kontrollile kui tulude 
loomisele, et ükski riigi rahanduse usaldusväärsuse saavutamise võimalus ei jääks 
kasutamata. 

Muudatusettepanek 25
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Meetmete tõhususe hindamisel on 
abiks see, kui aluseks võetakse 
valitsemissektori kulude üldiste eesmärkide 
järgimine ja kavandatud konkreetsete 
tulumeetmete rakendamine.

(11) Meetmete tõhususe hindamisel on 
abiks see, kui aluseks võetakse 
valitsemissektori kulude üldiste ja 
maksutulu eesmärkide järgimine ja muude 
kavandatud konkreetsete tulumeetmete 
rakendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesoleva määruse sätted on 
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täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu horisontaalsete
klauslitega, s.t artiklitega 7, 8, 9, 10 ja 11 
ning protokolli nr 26 ja artikli 153 lõike 5 
sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt a 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõik 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui valitsemissektori eelarve puudujääk 
ületab kontrollväärtuse, käsitatakse seda 
olukorda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punkti a teise alapunktiga 
erandlikuna, kui selle põhjustab asjaomase 
liikmesriigi kontrolli alt väljas olev 
ebatavaline sündmus, mis avaldab tõsist 
mõju valitsemissektori finantspositsioonile, 
või kui selle põhjustab tõsine
majandussurutis.

1. Kui valitsemissektori eelarve puudujääk 
ületab kontrollväärtuse, käsitatakse seda 
olukorda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punkti a teise alapunktiga 
erandlikuna, kui selle põhjustab asjaomase 
liikmesriigi kontrolli alt väljas olev 
sündmus, mis avaldab tõsist mõju 
valitsemissektori finantspositsioonile, või 
kui selle põhjustab majandussurutis.

Or. de

Muudatusettepanek 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse, käsitatakse 
seda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punktiga b kontrollväärtuse suunas 

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse ja 
tingimusel, et majandus on viimase kolme 
aasta jooksul arenenud arvatust kiiremini, 
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piisavalt vähenevana, kui eelneva kolme 
aasta jooksul on erinevus 
kontrollväärtusega vähenenud ühe 
kahekümnendiku võrra aastas. Kolme aasta 
jooksul alates [lisatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kohaldatakse 
kõnealust näitajat tagasiulatuvalt.

käsitatakse seda kooskõlas aluslepingu 
artikli 126 lõike 2 punktiga b 
kontrollväärtuse suunas piisavalt 
vähenevana, kui eelneva kolme aasta 
jooksul on erinevus kontrollväärtusega 
vähenenud ühe kahekümnendiku võrra 
aastas. Kolme aasta jooksul alates 
[lisatakse käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] kohaldatakse kõnealust näitajat 
tagasiulatuvalt.

Or. en

Selgitus

Valitsemissektori võla konkreetse vähendamismäära eeskirja lisamine halvendab 
stabiilsuspakti protsüklilist iseloomu. Majandussurutise ajal, kui puudujääk kerkib ja 
nominaalne SKP langeb, on äärmiselt raske hoida võlga %-na SKPst kontrolli all, kuna mõju 
avaldavad nii lugeja kui nimetaja. Sellise võla vähendamise eeskirja jõustamine halvendab ja 
süvendab seetõttu majandussurutist, mis omakorda muudab riigi rahanduse eesmärkide 
saavutamise veelgi raskemaks.

Muudatusettepanek 29
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse, käsitatakse 
seda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punktiga b kontrollväärtuse suunas 
piisavalt vähenevana, kui eelneva kolme
aasta jooksul on erinevus 
kontrollväärtusega vähenenud ühe 
kahekümnendiku võrra aastas. Kolme aasta 
jooksul alates [lisatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kohaldatakse 
kõnealust näitajat tagasiulatuvalt.

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse, käsitatakse 
seda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punktiga b kontrollväärtuse suunas 
piisavalt vähenevana, kui eelneva kolme 
aasta jooksul on erinevus 
kontrollväärtusega vähenenud keskmiselt 
ühe kahekümnendiku võrra aastas 
kolmeaastasele hindamisperioodile 
järgneva võrdlusnäitajana. Kolme aasta 
jooksul alates [lisatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kohaldatakse 
kõnealust näitajat tagasiulatuvalt.
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Or. en

Muudatusettepanek 30
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse, käsitatakse 
seda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punktiga b kontrollväärtuse suunas 
piisavalt vähenevana, kui eelneva kolme 
aasta jooksul on erinevus 
kontrollväärtusega vähenenud ühe 
kahekümnendiku võrra aastas. Kolme aasta 
jooksul alates [lisatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kohaldatakse 
kõnealust näitajat tagasiulatuvalt.

1 a. Kui valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ületab kontrollväärtuse, käsitatakse 
seda kooskõlas aluslepingu artikli 126 
lõike 2 punktiga b kontrollväärtuse suunas 
piisavalt vähenevana, kui eelneva kolme 
aasta jooksul on erinevus 
kontrollväärtusega vähenenud ühe 
kahekümnendiku võrra aastas, tingimusel, 
et sisemajanduse koguprodukt (SKP) on 
kontrollaastale eelneval kahel aastal 
kasvanud võimaliku kasvumääraga. Selle 
tingimuse puudumisel käsitatakse võla 
suhet SKPsse nagu ajutise ületamise 
olukorda piisavalt vähenevas suunas, 
tingimusel, et liikmesriik täidab määruses 
(EÜ) nr 1466/97 kehtestatud 
jätkusuutliku rahanduspoliitika eeskirja. 
Võla vähendamise määr vaadatakse läbi 
iga kolme aasta järel. Kolme aasta jooksul 
alates [lisatakse käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] kohaldatakse 
kõnealust näitajat tagasiulatuvalt.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi 
majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, ülemäärane
makromajanduslik tasakaalunihe) ning 
keskpika perioodi eelarvepositsiooniga 
(eelkõige eelarve konsolideerimine headel 
aegadel, ELi üldist 
majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet ning eriti 
kooskõla nõukogu direktiiviga […] 
liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete 
kohta). Aruandes analüüsitakse ka 
keskpika perioodi võlapositsiooni arengut 
(eelkõige kajastatakse asjakohaselt 
riskitegureid, sealhulgas võla tähtaegu ja 
vääringuid, võlakoorma ja 
eelarvepositsiooni suhet mõjutavaid muid 
tehinguid, kogutud reserve ja muid 
valitsemissektori varasid; tagatisi, 
täpsemalt finantssektoriga seotud tagatisi, 
rahvastiku vananemisega seotud otseseid ja 
kaudseid kohustusi ning erasektori võlga 
sedavõrd, kuivõrd sellega võib kaasneda 
valitsemissektori bilansiväline kohustus). 
Lisaks sellele peab komisjon pöörama 
asjakohast tähelepanu ka kõikidele teistele 
teguritele, mis on asjaomase liikmesriigi 
arvates olulised, et põhjalikult ja 
kvalitatiivselt hinnata kontrollväärtuse 
ületamist, ning millest liikmesriik on 
komisjonile ja nõukogule teada andnud. 
Seoses sellega pööratakse eritähelepanu 
rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks 
ja ELi poliitikaeesmärkide, sealhulgas 
finantsstabiilsuse saavutamiseks 
makstavale rahalisele toetusele.

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi 
majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, ülemäärane 
makromajanduslik tasakaalunihe, 
erasektori säästude netopositsioon) ning 
keskpika perioodi eelarvepositsiooniga 
(eelkõige eelarve konsolideerimine headel 
aegadel, ELi üldist 
majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet ning eriti 
kooskõla nõukogu direktiiviga […] 
liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete 
kohta). Aruandes analüüsitakse ka 
keskpika perioodi võlapositsiooni arengut 
(eelkõige kajastatakse asjakohaselt 
riskitegureid, sealhulgas võla tähtaegu ja 
vääringuid, võlakoorma ja 
eelarvepositsiooni suhet mõjutavaid muid 
tehinguid, kogutud reserve ja muid 
valitsemissektori varasid; tagatisi, 
täpsemalt finantssektoriga seotud tagatisi, 
rahvastiku vananemisega seotud otseseid ja 
kaudseid kohustusi ning erasektori võlga 
sedavõrd, kuivõrd sellega võib kaasneda 
valitsemissektori bilansiväline kohustus). 
Lisaks sellele peab komisjon pöörama 
asjakohast tähelepanu ka kõikidele teistele 
teguritele, mis on asjaomase liikmesriigi 
arvates olulised, et põhjalikult ja 
kvalitatiivselt hinnata kontrollväärtuse 
ületamist, ning millest liikmesriik on 
komisjonile ja nõukogule teada andnud. 
Seoses sellega pööratakse eritähelepanu 
rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks 
ja ELi poliitikaeesmärkide, sealhulgas 
finantsstabiilsuse, sotsiaalse ja 
piirkondliku ühtekuuluvuse
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saavutamiseks makstavale rahalisele 
toetusele.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi 
majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, ülemäärane 
makromajanduslik tasakaalunihe) ning 
keskpika perioodi eelarvepositsiooniga 
(eelkõige eelarve konsolideerimine headel 
aegadel, ELi üldist 
majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet ning eriti 
kooskõla nõukogu direktiiviga […] 
liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete 
kohta). Aruandes analüüsitakse ka 
keskpika perioodi võlapositsiooni arengut 
(eelkõige kajastatakse asjakohaselt 
riskitegureid, sealhulgas võla tähtaegu ja 
vääringuid, võlakoorma ja 
eelarvepositsiooni suhet mõjutavaid muid 
tehinguid, kogutud reserve ja muid 
valitsemissektori varasid; tagatisi, 
täpsemalt finantssektoriga seotud tagatisi, 
rahvastiku vananemisega seotud otseseid ja 
kaudseid kohustusi ning erasektori võlga 
sedavõrd, kuivõrd sellega võib kaasneda 

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi sotsiaalse 
ja majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, vaesuse määr, 
sissetulekute ebavõrdsus, töötuse määrad, 
ülemäärane makromajanduslik 
tasakaalunihe) ning keskpika perioodi 
eelarvepositsiooniga (eelkõige eelarve 
konsolideerimine headel aegadel, ELi 
üldist majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet ning eriti 
kooskõla nõukogu direktiiviga […] 
liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete 
kohta). Aruandes analüüsitakse ka 
keskpika perioodi võlapositsiooni arengut 
(eelkõige kajastatakse asjakohaselt 
riskitegureid, sealhulgas võla tähtaegu ja 
vääringuid, võlakoorma ja 
eelarvepositsiooni suhet mõjutavaid muid 
tehinguid, kogutud reserve ja muid 
valitsemissektori varasid; tagatisi, 
täpsemalt finantssektoriga seotud tagatisi, 
rahvastiku vananemisega seotud otseseid ja 
kaudseid kohustusi ning erasektori võlga 
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valitsemissektori bilansiväline kohustus). 
Lisaks sellele peab komisjon pöörama 
asjakohast tähelepanu ka kõikidele teistele 
teguritele, mis on asjaomase liikmesriigi 
arvates olulised, et põhjalikult ja 
kvalitatiivselt hinnata kontrollväärtuse 
ületamist, ning millest liikmesriik on 
komisjonile ja nõukogule teada andnud. 
Seoses sellega pööratakse eritähelepanu 
rahvusvahelise solidaarsuse edendamiseks 
ja ELi poliitikaeesmärkide, sealhulgas 
finantsstabiilsuse saavutamiseks 
makstavale rahalisele toetusele.

sedavõrd, kuivõrd sellega võib kaasneda 
valitsemissektori bilansiväline kohustus). 
Lisaks sellele peab komisjon pöörama 
asjakohast tähelepanu ka kõikidele teistele 
teguritele, mis on asjaomase liikmesriigi 
arvates olulised, et põhjalikult ja 
kvalitatiivselt hinnata kontrollväärtuse 
ületamist, ning millest liikmesriik on 
komisjonile ja nõukogule teada andnud. 
Seoses sellega pööratakse selget 
eritähelepanu rahvusvahelise solidaarsuse 
edendamiseks ja ELi poliitikaeesmärkide, 
sealhulgas finantsstabiilsuse saavutamiseks 
makstavale rahalisele toetusele, samuti 
rekapitaliseerimise ja kriisi ajal 
finantssektorile eraldatud teiste ajutiste 
riigiabi meetmetega seotud 
finantskoormusele ning riigivõla kriisi 
ohjamise raames antud laenudele ja 
tagatistele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi 
majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, ülemäärane 
makromajanduslik tasakaalunihe) ning 
keskpika perioodi eelarvepositsiooniga 
(eelkõige eelarve konsolideerimine headel 

3. Komisjon peab aluslepingu artikli 126 
lõikes 3 sätestatud aruande 
ettevalmistamisel võtma arvesse kõiki 
asjakohaseid tegureid, mis on nimetatud 
artiklis märgitud. Komisjoni aruandes tuleb 
asjakohaselt kajastada arengutendentse, 
mis on seotud keskpika perioodi 
majanduspositsiooniga (eelkõige 
potentsiaalne majanduskasv, valdavad 
tsüklilised tingimused, ülemäärane 
makromajanduslik tasakaalunihe) ning 
keskpika perioodi eelarvepositsiooniga 
(eelkõige eelarve konsolideerimine headel 
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aegadel, ELi üldist 
majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet ning eriti 
kooskõla nõukogu direktiiviga […] 
liikmesriikide eelarveraamistiku nõuete 
kohta). Aruandes analüüsitakse ka 
keskpika perioodi võlapositsiooni arengut 
(eelkõige kajastatakse asjakohaselt 
riskitegureid, sealhulgas võla tähtaegu ja 
vääringuid, võlakoorma ja 
eelarvepositsiooni suhet mõjutavaid muid 
tehinguid, kogutud reserve ja muid 
valitsemissektori varasid; tagatisi, 
täpsemalt finantssektoriga seotud tagatisi, 
rahvastiku vananemisega seotud otseseid 
ja kaudseid kohustusi ning erasektori 
võlga sedavõrd, kuivõrd sellega võib 
kaasneda valitsemissektori bilansiväline 
kohustus). Lisaks sellele peab komisjon 
pöörama asjakohast tähelepanu ka 
kõikidele teistele teguritele, mis on 
asjaomase liikmesriigi arvates olulised, et
põhjalikult ja kvalitatiivselt hinnata 
kontrollväärtuse ületamist, ning millest 
liikmesriik on komisjonile ja nõukogule 
teada andnud. Seoses sellega pööratakse 
eritähelepanu rahvusvahelise solidaarsuse 
edendamiseks ja ELi poliitikaeesmärkide, 
sealhulgas finantsstabiilsuse saavutamiseks 
makstavale rahalisele toetusele.

aegadel, ELi üldist 
majanduskasvustrateegiat käsitlevate 
poliitikasuundumuste rakendamine, riigi 
rahanduse üldine kvaliteet). Aruandes 
analüüsitakse ka keskpika perioodi 
võlapositsiooni arengut (eelkõige 
kajastatakse asjakohaselt riskitegureid, 
sealhulgas võla tähtaegu ja vääringuid, 
võlakoorma ja eelarvepositsiooni suhet 
mõjutavaid muid tehinguid, kogutud 
reserve ja muid valitsemissektori varasid; 
tagatisi, täpsemalt finantssektoriga seotud 
tagatisi ning erasektori võlga, kuna sellega 
võib kaasneda valitsemissektori 
bilansiväline kohustus). Lisaks sellele peab 
komisjon pöörama asjakohast tähelepanu 
ka kõikidele teistele teguritele, mis on 
asjaomase liikmesriigi arvates olulised, et 
põhjalikult ja kvalitatiivselt hinnata
kontrollväärtuse ületamist, ning millest 
liikmesriik on komisjonile ja nõukogule 
teada andnud. Seoses sellega pööratakse 
eritähelepanu rahvusvahelise solidaarsuse 
edendamiseks ja ELi poliitikaeesmärkide, 
sealhulgas finantsstabiilsuse saavutamiseks 
makstavale rahalisele toetusele.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt d 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) lõige 4 asendatakse järgmisega: välja jäetud
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„4. Komisjon ja nõukogu koostavad 
tasakaalustatud üldhinnangu kõikide 
asjakohaste tegurite kohta ja võtavad 
selles eriti arvesse nende tegurite 
raskendavat või leevendavat mõju 
puudujäägi- ja/või võlakriteeriumi 
järgimise hindamisele. Kui hinnatakse 
puudujäägikriteeriumi järgimist ja kui 
valitsemissektori võla suhe SKPsse ületab 
kontrollväärtuse, võetakse kõnealuseid 
tegureid edasises menetluses, mille 
tulemusel tehakse otsus aluslepingu 
artikli 126 lõigete 4, 5 ja 6 kohase 
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu 
kohta, arvesse üksnes juhul, kui täielikult 
on täidetud topelttingimus, s.t et enne 
asjakohaste tegurite arvessevõtmist on 
kindel, et valitsemissektori eelarve 
puudujääk on kontrollväärtuselähedane 
ja et see ületab kontrollväärtuse 
ajutiselt.”;

Or. en

Selgitus

Vt põhjenduse 8 muudatusettepanek. Võib ka väita, et kui liikmesriigi võlg ületab 
kontrollväärtuse, võib olla seda rohkem põhjust vaadata kõiki asjakohaseid tegureid, 
sealhulgas näiteks erasektori kogutud säästude bilanssi.

Muudatusettepanek 35
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt d 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon ja nõukogu koostavad 
tasakaalustatud üldhinnangu kõikide 
asjakohaste tegurite kohta ja võtavad selles 
eriti arvesse nende tegurite raskendavat või 
leevendavat mõju puudujäägi- ja/või 

4. Komisjon ja nõukogu koostavad 
tasakaalustatud üldhinnangu kõikide 
asjakohaste tegurite kohta ja võtavad selles 
eriti arvesse nende tegurite raskendavat või 
leevendavat mõju puudujäägi- ja/või 
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võlakriteeriumi järgimise hindamisele. Kui 
hinnatakse puudujäägikriteeriumi 
järgimist ja kui valitsemissektori võla 
suhe SKPsse ületab kontrollväärtuse, 
võetakse kõnealuseid tegureid edasises 
menetluses, mille tulemusel tehakse otsus 
aluslepingu artikli 126 lõigete 4, 5 ja 6 
kohase ülemäärase eelarvepuudujäägi 
olemasolu kohta, arvesse üksnes juhul, 
kui täielikult on täidetud topelttingimus, 
s.t et enne asjakohaste tegurite 
arvessevõtmist on kindel, et 
valitsemissektori eelarve puudujääk on 
kontrollväärtuselähedane ja et see ületab 
kontrollväärtuse ajutiselt.

võlakriteeriumi järgimise hindamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse raames eelarve hindamisel 
arvestavad komisjon ja nõukogu 
nõuetekohaselt struktuurireformide 
rakendamist, mis soodustavad liidu 
jätkusuutliku majandus-, sotsiaalse ja 
keskkonnateadliku kasvu eesmärkide 
saavutamist.“

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt e 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või 
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud sellise pensionireformi 
rakendamisega, millega kehtestatakse 
mitmesambaline süsteem, mis sisaldab 
kohustuslikku, täielikult finantseeritud
pensionisammast, võtavad komisjon ja 
nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse käigus puudujäägi- ja 
võlanäitajate arengut hinnates arvesse ka 
kulusid, mis pensionireformi käigus 
tekivad riiklikult hallatavale sambale. Kui 
võla suhe ületab kontrollväärtuse, võetakse 
reformikulusid arvesse üksnes juhul, kui 
puudujääk on kontrollväärtuselähedane. 
Selleks võetakse viie aasta jooksul alates 
reformi jõustumisest lineaarselt väheneval 
meetodil arvesse selle netokulu, nii nagu 
see kajastub puudujäägi- ja 
võlasuundumustes. Olenemata reformi 
jõustumise kuupäevast võetakse 
samasugusel lineaarselt väheneval meetodil 
ka arvesse võlasuundumustes kajastuvat 
reformi netokulu viie aasta pikkuse 
üleminekuperioodi jooksul alates [lisatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Kui eelarvepuudujääk on oluliselt ja 
jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või 
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud selliste reformide rakendamisega, 
millega säilitatakse olemasolevad 
töökohad ja luuakse uusi paremaid 
töökohti ning riiklikel investeeringutel 
põhinevate reformidega, võtavad komisjon 
ja nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse käigus puudujäägi- ja 
võlanäitajate arengut hinnates arvesse ka 
kulusid, mis reformi käigus tekivad 
riiklikult hallatavale sambale. Kui võla 
suhe ületab kontrollväärtuse, võetakse 
reformikulusid arvesse üksnes juhul, kui 
puudujääk on kontrollväärtuselähedane. 
Selleks võetakse viie aasta jooksul alates 
reformi jõustumisest lineaarselt väheneval 
meetodil arvesse selle netokulu, nii nagu 
see kajastub puudujäägi- ja 
võlasuundumustes. Olenemata reformi 
jõustumise kuupäevast võetakse 
samasugusel lineaarselt väheneval meetodil 
ka arvesse võlasuundumustes kajastuvat 
reformi netokulu viie aasta pikkuse 
üleminekuperioodi jooksul alates [lisatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Kui eelarvepuudujääk on oluliselt ja 
jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 
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aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt e 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud sellise pensionireformi 
rakendamisega, millega kehtestatakse 
mitmesambaline süsteem, mis sisaldab 
kohustuslikku, täielikult finantseeritud 
pensionisammast, võtavad komisjon ja 
nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse käigus puudujäägi- ja 
võlanäitajate arengut hinnates arvesse ka 
kulusid, mis pensionireformi käigus 
tekivad riiklikult hallatavale sambale. Kui 
võla suhe ületab kontrollväärtuse, võetakse 
reformikulusid arvesse üksnes juhul, kui 
puudujääk on kontrollväärtuselähedane. 
Selleks võetakse viie aasta jooksul alates 
reformi jõustumisest lineaarselt väheneval 
meetodil arvesse selle netokulu, nii nagu 
see kajastub puudujäägi- ja 
võlasuundumustes. Olenemata reformi 
jõustumise kuupäevast võetakse 
samasugusel lineaarselt väheneval meetodil 
ka arvesse võlasuundumustes kajastuvat 
reformi netokulu viie aasta pikkuse 
üleminekuperioodi jooksul alates 
[lisatakse käesoleva määruse jõustumise 

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või 
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud sellise pensionireformi 
rakendamisega, millega kehtestatakse 
mitmesambaline süsteem, mis sisaldab 
kohustuslikku, täielikult finantseeritud 
pensionisammast, võtavad komisjon ja 
nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse käigus puudujäägi- ja 
võlanäitajate arengut hinnates arvesse ka 
kulusid, mis pensionireformi käigus 
tekivad riiklikult hallatavale sambale. Kui 
võla suhe ületab kontrollväärtuse, võetakse 
reformikulusid tervikuna arvesse üksnes 
juhul, kui puudujääk on 
kontrollväärtuselähedane. Selleks võetakse 
alates reformi jõustumisest lineaarselt 
väheneval meetodil arvesse selle netokulu, 
nii nagu see kajastub puudujäägi- ja 
võlasuundumustes. Olenemata reformi 
jõustumise kuupäevast võetakse 
samasugusel lineaarselt väheneval meetodil 
ka arvesse võlasuundumustes kajastuvat 
reformi netokulu alates [lisatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Kui eelarvepuudujääk on oluliselt ja 
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kuupäev]. Kui eelarvepuudujääk on 
oluliselt ja jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

Or. en

Selgitus

Pensionireformidel on liikmesriikide rahandusele väga sageli pikaajaline mõju, seetõttu ei ole 
Euroopa Komisjoni pakutud viie aasta pikkune periood asjakohane. Kui piirata 
pensionireformide arvessevõtmise võimalust ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
suundumuste hindamisel viie aastaga, võib see hoida liikmesriike tagasi riigi rahanduse 
stabiilsuse jaoks väga oluliste pensionireformide käivitamisest.

Muudatusettepanek 39
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt e 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 2 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või 
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud sellise pensionireformi 
rakendamisega, millega kehtestatakse 
mitmesambaline süsteem, mis sisaldab 
kohustuslikku, täielikult finantseeritud 
pensionisammast, võtavad komisjon ja 

7. Nende liikmesriikide puhul, kus 
ülemäärane eelarvepuudujääk või 
aluslepingu artikli 126 lõike 2 punkti b 
kohaste võlakriteeriumi nõuete eiramine on 
seotud pensionireformi rakendamisega, 
võtavad komisjon ja nõukogu ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse käigus 
puudujäägi- ja võlanäitajate arengut 
hinnates arvesse ka kulusid, mis 
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nõukogu ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse käigus puudujäägi- ja 
võlanäitajate arengut hinnates arvesse ka 
kulusid, mis pensionireformi käigus 
tekivad riiklikult hallatavale sambale. Kui 
võla suhe ületab kontrollväärtuse, võetakse 
reformikulusid arvesse üksnes juhul, kui 
puudujääk on kontrollväärtuselähedane. 
Selleks võetakse viie aasta jooksul alates 
reformi jõustumisest lineaarselt väheneval 
meetodil arvesse selle netokulu, nii nagu 
see kajastub puudujäägi- ja 
võlasuundumustes. Olenemata reformi 
jõustumise kuupäevast võetakse 
samasugusel lineaarselt väheneval meetodil 
ka arvesse võlasuundumustes kajastuvat 
reformi netokulu viie aasta pikkuse 
üleminekuperioodi jooksul alates [lisatakse 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. 
Kui eelarvepuudujääk on oluliselt ja 
jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

pensionireformi käigus tekivad riiklikult 
hallatavale sambale. Kui võla suhe ületab 
kontrollväärtuse, võetakse reformikulusid 
arvesse üksnes juhul, kui puudujääk on 
kontrollväärtuselähedane. Selleks võetakse 
viie aasta jooksul alates reformi 
jõustumisest lineaarselt väheneval meetodil 
arvesse selle netokulu, nii nagu see 
kajastub puudujäägi- ja võlasuundumustes. 
Olenemata reformi jõustumise kuupäevast 
võetakse samasugusel lineaarselt väheneval 
meetodil ka arvesse võlasuundumustes 
kajastuvat reformi netokulu viie aasta 
pikkuse üleminekuperioodi jooksul alates 
[lisatakse käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev]. Kui eelarvepuudujääk on 
oluliselt ja jätkuvalt vähenenud ning on 
kontrollväärtuselähedane ja kui 
võlakriteeriumi nõuete täitmata jätmise 
korral on võlg hakanud vähenema, võtab 
nõukogu ka arvesse eespool kirjeldatud 
viisil arvutatud netokulu, kui teeb 
aluslepingu artikli 126 lõike 12 kohase 
otsuse, millega tühistatakse mõned või 
kõik nõukogu otsused, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 126 lõigete 6–9 ja lõike 
11 kohaselt. Samuti võetakse arvesse 
netokulu vähenemist, mis tuleneb eespool 
nimetatud pensionireformi osalisest või 
täielikust kehtetuks tunnistamisest.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt a 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui komisjoni arvates on 
eelarvepuudujääk ülemäärane, adresseerib 
ta arvamuse ja ettepaneku kooskõlas 
aluslepingu artikli 126 lõigetega 5 ja 6 
nõukogule, võttes täielikult arvesse lõikes 
1 nimetatud arvamust.

2. Kui komisjoni arvates on 
eelarvepuudujääk ülemäärane, adresseerib 
ta arvamuse ja ettepaneku kooskõlas 
aluslepingu artikli 126 lõigetega 5 ja 6 
nõukogule, võttes täielikult arvesse lõikes 
1 nimetatud arvamust. Komisjon tutvustab 
oma ettepanekut asjaomase liikmesriigi 
parlamendis.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt c 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõukogu soovituses, mis on esitatud 
kooskõlas aluslepingu artikli 126 lõikega 7, 
kehtestatakse asjaomasele liikmesriigile 
tõhusate meetmete võtmiseks 
maksimaalselt kuuekuune tähtaeg. Samuti 
kehtestatakse nõukogu soovituses tähtaeg 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
korrigeerimiseks, mis peaks olema lõpule 
viidud puudujäägi kindlakstegemisele 
järgneval aastal, välja arvatud 
eriasjaolude korral. Nõukogu nõuab oma 
soovituses, et liikmesriik saavutaks iga-
aastased eelarve-eesmärgid, mis soovituse 
aluseks olevatest prognoosidest lähtuvalt 
on kooskõlas tsükliliselt korrigeeritud 
eelarvepositsiooni minimaalse aastase 
paranemisega vähemalt 0,5 % SKPst (v.a 
ühekordsed ja ajutised meetmed), et tagada 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
korrigeerimine soovituses kehtestatud 
tähtaja jooksul.

4. Nõukogu soovituses, mis on esitatud 
kooskõlas aluslepingu artikli 126 lõikega 7, 
kehtestatakse asjaomasele liikmesriigile 
tõhusate meetmete võtmiseks 
maksimaalselt kuuekuune tähtaeg. Samuti 
kehtestatakse nõukogu soovituses tähtaeg 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
korrigeerimiseks, mis peaks toimuma 
asjakohase perioodi jooksul. Nõukogu 
nõuab oma soovituses, et liikmesriik 
saavutaks iga-aastased eelarve-eesmärgid, 
mis soovituse aluseks olevatest 
prognoosidest lähtuvalt on kooskõlas 
tsükliliselt korrigeeritud eelarvepositsiooni 
minimaalse aastase paranemisega vähemalt 
0,5 % SKPst (v.a ühekordsed ja ajutised 
meetmed), et tagada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi korrigeerimine 
soovituses kehtestatud tähtaja jooksul.
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Or. de

Muudatusettepanek 42
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3 – punkt e 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 3 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artikli 126 lõike 7 alusel antud soovitusega 
ja kui ootamatu tõsine majanduslik 
sündmus, millel on riigi rahandusele 
oluline negatiivne mõju, esineb pärast selle 
soovituse vastuvõtmist, võib nõukogu teha 
komisjoni soovituse alusel otsuse võtta 
aluslepingu artikli 126 lõike 7 alusel vastu 
muudetud soovitus. Muudetud soovituses 
võidakse pikendada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega 
reeglina ühe aasta võrra, võttes arvesse 
käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 
nimetatud asjakohaseid tegureid. Nõukogu 
hindab, kas on toimunud ootamatu tõsine 
majanduslik sündmus, millel on riigi 
rahandusele oluline negatiivne mõju, 
võrreldes seda oma soovituses esitatud 
majandusprognoosidega. Samuti võib 
nõukogu teha komisjoni soovituse alusel 
otsuse võtta vastu aluslepingu artikli 126 
lõike 7 kohane muudetud soovitus tõsise ja 
üldise majandussurutise korral.

5. Kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artikli 126 lõike 7 alusel antud soovitusega 
ja kui ootamatu tõsine majanduslik 
sündmus, millel on riigi rahandusele 
oluline negatiivne mõju, esineb pärast selle 
soovituse vastuvõtmist, võib nõukogu teha 
komisjoni soovituse alusel otsuse võtta 
aluslepingu artikli 126 lõike 7 alusel vastu 
muudetud soovitus. Muudetud soovitus 
avaldatakse ja komisjon tutvustab seda 
asjaomase liikmesriigi parlamendis.
Muudetud soovituses tuleks pikendada 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
korrigeerimise tähtaega vähemalt ühe aasta 
võrra, võttes arvesse käesoleva määruse 
artikli 2 lõikes 3 nimetatud asjakohaseid 
tegureid. Nõukogu hindab, kas on 
toimunud ootamatu tõsine majanduslik 
sündmus, millel on riigi rahandusele 
oluline negatiivne mõju, võrreldes seda 
oma soovituses esitatud 
majandusprognoosidega. Samuti võib 
nõukogu teha komisjoni soovituse alusel 
otsuse võtta vastu aluslepingu artikli 126 
lõike 7 kohane muudetud soovitus tõsise ja 
üldise majandussurutise korral.

Or. de
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Muudatusettepanek 43
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – punkt a 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõige 1 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„1. Aluslepingu artikli 126 lõike 9 kohane 
nõukogu otsus teatada asjaomasele 
osalevale liikmesriigile, et see võtaks 
meetmeid eelarvepuudujäägi 
vähendamiseks, tehakse kahe kuu jooksul 
alates nõukogu otsusest, millega tehti 
kindlaks, et artikli 126 lõikega 8 
kooskõlas olevaid tõhusaid meetmeid ei 
ole võetud. Nõukogu nõuab oma teatises, 
et liikmesriik saavutaks iga-aastased 
eelarve-eesmärgid, mis teatise aluseks 
olevatest prognoosidest lähtuvalt on 
kooskõlas tsükliliselt korrigeeritud 
eelarvepositsiooni minimaalse aastase 
paranemisega vähemalt 0,5 % SKPst (v.a 
ühekordsed ja ajutised meetmed), et 
tagada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
korrigeerimine teatises kehtestatud 
tähtaja jooksul. Nõukogu märgib ka 
kõnealuste eesmärkide saavutamist 
soodustavad meetmed.”;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – punkt b 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Olles saanud nõukogult aluslepingu välja jäetud
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artikli 126 lõike 9 kohase teatise, annab 
asjaomane liikmesriik komisjonile ja 
nõukogule aru meetmetest, mis ta 
vastuseks nõukogu teatisele on võtnud. 
Aruanne sisaldab valitsemissektori kulude 
ja suvakohaste tulumeetmetega seotud 
eesmärke ning teavet selle kohta, 
missuguseid meetmeid on võetud 
vastuseks nõukogu konkreetsetele 
soovitustele, nii et nõukogul oleks 
vajaduse korral võimalik teha otsus 
vastavalt käesoleva määruse artikli 6 
lõikele 2. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.”;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 – punkt c 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artikli 126 lõike 9 alusel antud teatisega ja 
ootamatu tõsine majanduslik sündmus, 
millel on riigi rahandusele oluline
negatiivne mõju, on toimunud pärast selle 
teatise vastuvõtmist, võib nõukogu teha 
komisjoni soovituse alusel otsuse võtta 
vastu muudetud teatis aluslepingu artikli 
126 lõike 9 alusel. Muudetud teatises 
võidakse pikendada ülemäärase 
eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega 
reeglina ühe aasta võrra, võttes arvesse 
käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 
nimetatud asjakohaseid tegureid. Nõukogu 
hindab, kas on toimunud ootamatu tõsine 
majanduslik sündmus, millel on riigi 
rahandusele oluline negatiivne mõju, 
võrreldes seda enda teatises olevate 

2. Kui asjaomane liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artikli 126 lõike 9 alusel antud teatisega ja 
tõsine majanduslik sündmus, millel on riigi 
rahandusele negatiivne mõju, on toimunud 
pärast selle teatise vastuvõtmist, võib 
nõukogu teha pärast asjaomase 
liikmesriigi valitsuse ärakuulamist otsuse 
võtta vastu muudetud teatis aluslepingu 
artikli 126 lõike 9 alusel. Muudetud 
teatises pikendatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtaega 
vähemalt ühe aasta võrra, võttes arvesse 
käesoleva määruse artikli 2 lõikes 3 
nimetatud asjakohaseid tegureid. Nõukogu 
hindab, kas on toimunud tõsine 
majanduslik sündmus, millel on riigi 
rahandusele negatiivne mõju, võrreldes 
seda enda teatises olevate 
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majandusprognoosidega. Samuti võib
nõukogu teha komisjoni soovituse alusel 
otsuse võtta vastu aluslepingu artikli 126 
lõike 9 kohane muudetud teatis tõsise ja 
üldise majandussurutise korral.

majandusprognoosidega ja kas negatiivsed 
majandusarengud on seotud nõukogu 
soovituste rakendamisega. Samuti peaks
nõukogu tegema komisjoni soovituse 
alusel otsuse võtta vastu aluslepingu artikli 
126 lõike 9 kohane muudetud teatis üldise 
majandussurutise korral.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tingimused aluslepingu artikli 126 
lõike 11 kohaldamiseks on täidetud, 
kehtestab nõukogu kooskõlas artikli 126 
lõikega 11 sanktsioonid. Iga selline otsus 
tehakse hiljemalt nelja kuu jooksul pärast 
nõukogu otsust, millega teatati 
asjaomasele osalevale liikmesriigile, et see 
võtaks meetmeid kooskõlas artikli 126 
lõikega 9.“;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 47
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu teeb aluslepingu artikli 126 
lõike 11 kohase otsuse sanktsioonide 
karmistamise kohta hiljemalt kahe kuu 

välja jäetud
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jooksul alates määruses (EÜ) nr 479/2009 
sätestatud aruandluskuupäevast. 
Nõukogu teeb aluslepingu artikli 126 
lõike 12 kohaselt otsuse kõikide oma 
otsuste või neist osa tühistamise kohta 
võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 
kahe kuu jooksul alates määruses (EÜ) nr 
479/2009 sätestatud 
aruandluskuupäevast.”;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – punkt a 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja nõukogu jälgivad
korrapäraselt, kuidas rakendatakse 
meetmeid, mida on võtnud:

1. Komisjon ja nõukogu kontrollivad
korrapäraselt, kuidas rakendatakse 
meetmeid, mida on võtnud:

Or. de

Muudatusettepanek 49
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõukogu otsustab osaleva liikmesriigi 
suhtes kohaldada meetmeid kooskõlas 
aluslepingu artikli 126 lõikega 11, 
nõutakse üldjuhul trahvi. Nõukogu võib 
teha otsuse täiendada kõnealust trahvi 
muude aluslepingu artikli 126 lõikes 11 

välja jäetud
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sätestatud meetmetega.”;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 12 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Trahvisumma koosneb 
kindlaksmääratud osast, mis võrdub 
0,2 %ga SKPst, ja muutuvast osast.
Muutuva osa suurus on kuni üks 
kümnendik eelmise aasta puudujäägi (% 
SKPst) ja valitsemissektori 
eelarvepuudujäägi kontrollväärtuse 
erinevusest või, kui eelarvedistsipliini 
täitmata jätmise korral arvestatakse 
võlakriteeriumi, kuni üks kümnendik 
eelmise aasta puudujäägi (% SKPst) ja 
valitsemissektori sellise eelarvepositsiooni 
(% SKPst) erinevusest, mis samal aastal 
oleks tulnud saavutada vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõike 9 alusel 
väljaantud teatisele.

1. Trahvisumma ei tohi ületada 0,05 %
SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Igal järgneval aastal, kuni otsus 
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu 

2. Igal järgneval aastal, kuni otsus 
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu 
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kohta tühistatakse, hindab nõukogu, kas 
asjaomane osalev liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid vastuseks aluslepingu 
artikli 126 lõike 9 kohasele nõukogu 
edastatud teatisele. Kui asjaomane osalev 
liikmesriik ei ole nõukogu teatist 
järginud, otsustab nõukogu iga-aastase 
hindamise käigus sanktsioone karmistada 
kooskõlas aluslepingu artikli 126 lõikega 
11. Kui tehakse otsus täiendava trahvi 
kohta, arvutatakse see samamoodi nagu 
lõike 1 kohane muutuv trahviosa.

kohta tühistatakse, hindab nõukogu, kas 
asjaomane osalev liikmesriik on võtnud 
tõhusaid meetmeid vastuseks aluslepingu 
artikli 126 lõike 9 kohasele nõukogu 
edastatud teatisele. Kui tehakse otsus trahvi 
kohta, ei ületa see 0,01 % SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 12 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühegi lõigetes 1 ja 2 nimetatud trahvi 
ülemmäär ei ole suurem kui 0,5 % SKPst.

3. Ühegi lõigetes 1 ja 2 nimetatud trahvi 
ülemmäär ei ole suurem kui 0,01 % SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga, mis 
jaotatakse nende teiste osalevate riikide 
vahel, kellel ei ole aluslepingu artikli 126 

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga, mis 
jaotatakse nende teiste osalevate riikide 
vahel, kellel on aluslepingu artikli 126 
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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.

lõike 6 kohaselt kindlaksmääratud 
kaubanduspuudujääk, rangelt seotuna 
jätkusuutlike majandus-, sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste investeeringutega.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga, mis 
jaotatakse nende teiste osalevate 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.

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga ja seda 
kasutatakse liidu investeeringute ja 
tööhõive alaste eesmärkide toetamiseks,
võttes eelkõige arvesse jätkusuutliku 
arengu vajadust liidu vaeseimates 
piirkondades.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 14 
Määrus (EÜ) nr 1467/97
Artikkel 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga, mis 
jaotatakse nende teiste osalevate 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.

Käesoleva määruse artiklis 12 nimetatud 
trahvide näol on tegemist aluslepingu 
artikli 311 kohase muu tuluga, mis 
eraldatakse alalise kriisimehhanismi 
jaoks (Euroopa Valuutafond). Kuni 
Euroopa Valuutafondi loomiseni 
kantakse kõnealused trahvid Euroopa 
finantsstabiilsusvahendi kreeditisse.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev määrus jõustub pärast 
tavapärase majandusolukorra taastamist 
ja kui finantsturgude tõhusa 
reguleerimisega on tagatud, et riikide 
võlakirjadega enam ei spekuleerita.

Or. en


