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Tarkistus 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 21
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pt

Perustelu

Vakaus- ja kasvusopimuksen aiheuttamat seuraukset ovat selvät. On ryhdyttävä seuraaviin 
toimenpiteisiin:
– Vakaus- ja kasvusopimus on kumottava ja korvattava todellisella työllisyyttä ja sosiaalista 
kehitystä koskevalla sopimuksella.
– Taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta on parannettava lisäämällä 
rakennerahastojen ja koheesiorahaston varoja.
– On perustettava solidaarisuusrahasto, jonka rahoittavat sellaiset euroalueen maat, joiden 
talousarvio on ylijäämäinen, ja jolla tuetaan vaikeuksista kärsivien maiden tuotantoa, 
välttämättömien julkisten palvelujen järjestämistä, työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen luomista ja köyhyyden poistamista.
– Etusijalle on asetettava sosiaaliset indikaattorit, työllisyys, oikeudenmukainen palkkataso, 
sosiaalinen hyvinvointi ja yhtäläiset mahdollisuudet.
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Tarkistus 22
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Todettaessa, että liiallinen alijäämä on 
olemassa soveltaen alijäämäperustetta, ja 
sitä edeltävissä vaiheissa on otettava 
huomioon kaikki perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
kertomuksessa mainitut merkitykselliset 
tekijät, jos julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen ei ylitä 
viitearvoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 8 kappale on ristiriitainen johdanto-osan 7 kappaleen sekä perussopimuksen 
126 artiklan kanssa (kaikki muut merkitykselliset tekijät on otettava huomioon).

Tarkistus 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus

(11) Toimien tuloksellisuuden arvioinnissa 
on hyödyllistä ottaa vertailukohdaksi 
julkisen talouden menotavoitteiden 
noudattaminen yhdistettynä suunniteltujen 
tulopuolen erityistoimenpiteiden 
toteuttamiseen.

(11) Toimien tuloksellisuuden arvioinnissa 
on hyödyllistä ottaa vertailukohdaksi 
julkisen talouden menotavoitteiden ja 
verotulotavoitteiden noudattaminen 
yhdistettynä suunniteltujen 
erityistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että julkisen talouden vakauttamisessa keskitytään sekä menojen valvontaan 
että tulojen tuottamiseen, jotta ei hukata yhtään tilaisuutta saada aikaan vakaa julkinen 
talous.

Tarkistus 25
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Toimien tuloksellisuuden arvioinnissa 
on hyödyllistä ottaa vertailukohdaksi 
julkisen talouden menotavoitteiden 
noudattaminen yhdistettynä suunniteltujen 
tulopuolen erityistoimenpiteiden 
toteuttamiseen.

(11) Toimien tuloksellisuuden arvioinnissa 
on hyödyllistä ottaa vertailukohdaksi 
julkisen talouden menotavoitteiden ja 
verotulotavoitteiden noudattaminen 
yhdistettynä muiden suunniteltujen 
tulopuolen erityistoimenpiteiden 
toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 26
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tämän asetuksen säännökset ovat 
täysin yhteensopivia SEUT-sopimuksen 
horisontaalisten lausekkeiden eli 7, 8, 9, 
10 ja 11 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 
määräysten sekä 153 artiklan 5 kohdan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 27
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Julkistalouden viitearvon ylittävää 
alijäämää voidaan pitää perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti 
poikkeuksellisena, jos se johtuu 
epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole 
kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla 
on suuri vaikutus julkisyhteisöjen 
rahoitusasemaan, tai jos se johtuu 
vakavasta taloudellisesta taantumasta.

1. Julkistalouden viitearvon ylittävää 
alijäämää voidaan pitää perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti 
poikkeuksellisena, jos se johtuu 
tapahtumasta, joka ei ole kyseisen 
jäsenvaltion hallittavissa ja jolla on suuri 
vaikutus julkisyhteisöjen rahoitusasemaan, 
tai jos se johtuu taloudellisesta 
taantumasta.

Or. de

Tarkistus 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 1 a kohta
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Komission teksti Tarkistus

1a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää 
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
kahdeskymmenesosan vuosittain. Kolmen 
vuoden ajan alkaen [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä – lisätään myöhemmin] 
huomioon otetaan indikaattoria 
sovellettaessa sen taannehtiva luonne.

1 a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää 
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
kahdeskymmenesosan vuosittain, 
edellyttäen, että talous on kolmen 
edellisen vuoden aikana toiminut 
potentiaaliaan korkeammalla tasolla. 
Kolmen vuoden ajan alkaen [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä – lisätään 
myöhemmin] huomioon otetaan 
indikaattoria sovellettaessa sen taannehtiva 
luonne.

Or. en

Perustelu

Valtionvelan määrättyä vähenemisvauhtia koskevan määräyksen lisääminen pahentaa 
vakaussopimuksen suhdanteita vahvistavaa vaikutusta. Taantumassa, kun vajeet kasvavat ja 
nimellinen BKT vähenee, on erittäin vaikeaa pitää velan osuus BKT:stä hallinnassa, koska eri 
omaisuuslajien arvot vaihtelevat. Kyseisen "velan vähentämistä" koskevan säännön 
määräämisellä pahennetaan ja syvennetään siksi taloudellista taantumaa, joka puolestaan 
vaikeuttaa vielä enemmän julkisen talouden tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 29
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 1a kohta

Komission teksti Tarkistus

1a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää 
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 

1a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 
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126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
kahdeskymmenesosan vuosittain. Kolmen 
vuoden ajan alkaen [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä – lisätään myöhemmin] 
huomioon otetaan indikaattoria 
sovellettaessa sen taannehtiva luonne.

126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
keskimäärin kahdeskymmenesosan 
vuosittain, mitä käytetään vertailukohtana 
kolmen vuoden jakson aikana tehdyn 
arvioinnin perusteella. Kolmen vuoden 
ajan alkaen [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä – lisätään myöhemmin] 
huomioon otetaan indikaattoria 
sovellettaessa sen taannehtiva luonne.

Or. en

Tarkistus 30
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta 
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 1a kohta

Komission teksti Tarkistus

1a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää 
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
kahdeskymmenesosan vuosittain. Kolmen 
vuoden ajan alkaen [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä – lisätään myöhemmin] 
huomioon otetaan indikaattoria 
sovellettaessa sen taannehtiva luonne.

1a. Kun julkinen velka suhteessa 
bruttokansantuotteeseen (BKT) ylittää 
viitearvon, sen katsotaan perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaisesti pienenevän riittävästi ja 
lähestyvän riittävän nopeasti viitearvoa, jos 
ero suhteessa viitearvoon on pienentynyt 
kolmen edellisen vuoden aikana 
kahdeskymmenesosan vuosittain
edellyttäen, että bruttokansantuote (BKT) 
on noussut potentiaaliselle tasolleen 
viitevuotta edeltävän kahden vuoden 
aikana. Mikäli tämä ehto ei täyty, velan 
suhde BKT:hen katsotaan riittävän 
supistumisen väliaikaiseksi ylittämiseksi 
edellyttäen, että jäsenvaltio noudattaa 
asetuksessa (EY) N:o 1466/97 määritettyä 
kestävää veropoliittisten päätösten tekoa 
koskevaa sääntöä. Velkasuhteen 
pieneneminen tarkastetaan joka kolmas 
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vuosi. Kolmen vuoden ajan alkaen [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä – lisätään 
myöhemmin] huomioon otetaan 
indikaattoria sovellettaessa sen taannehtiva 
luonne.

Or. en

Tarkistus 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä 
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio,
liiallinen makrotalouden epätasapaino ja 
yksityisen sektorin nettosäästöjen tilanne) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä 
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
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varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan; 
väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
eksplisiittisiä ja implisiittisiä vastuita ja 
yksityisen velan määrää siinä määrin kuin 
se voi aiheuttaa julkishallinnolle 
implisiittisiä vastuita). Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon myös muut 
tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää 
merkityksellisinä arvioitaessa 
kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti 
viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on 
esittänyt komissiolle ja neuvostolle. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan erityisesti 
kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia.

ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 
varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan; 
väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
eksplisiittisiä ja implisiittisiä vastuita ja 
yksityisen velan määrää siinä määrin kuin 
se voi aiheuttaa julkishallinnolle 
implisiittisiä vastuita). Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon myös muut 
tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää 
merkityksellisinä arvioitaessa 
kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti 
viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on 
esittänyt komissiolle ja neuvostolle. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan erityisesti 
kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus ja sosiaalinen 
ja alueellinen yhteenkuuluvuus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia.

Or. en

Tarkistus 32
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja 
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
sosiaalisessa ja taloudellisessa tilanteessa 
tapahtunutta kehitystä (erityisesti 
potentiaalinen kasvu, vallitseva 
suhdannetilanne, köyhyysaste, tuloerot, 
työttömyysaste, inflaatio ja liiallinen 
makrotalouden epätasapaino) sekä 
keskipitkän aikavälin julkistalouden 
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vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä 
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 
varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan; 
väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
eksplisiittisiä ja implisiittisiä vastuita ja 
yksityisen velan määrää siinä määrin kuin 
se voi aiheuttaa julkishallinnolle 
implisiittisiä vastuita). Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon myös muut 
tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää 
merkityksellisinä arvioitaessa 
kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti 
viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on 
esittänyt komissiolle ja neuvostolle. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan erityisesti 
kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia.

rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä 
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 
varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan; 
väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
eksplisiittisiä ja implisiittisiä vastuita ja 
yksityisen velan määrää siinä määrin kuin 
se voi aiheuttaa julkishallinnolle 
implisiittisiä vastuita). Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon myös muut 
tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää 
merkityksellisinä arvioitaessa 
kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti 
viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on 
esittänyt komissiolle ja neuvostolle. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan erityisesti ja 
täsmällisesti kansainvälisen 
solidaarisuuden edistämiseen tai unionin 
poliittisten tavoitteiden, rahoitusvakaus 
mukaan luettuna, saavuttamiseen 
tarkoitettuja rahoitusosuuksia sekä 
taloudellisia rasituksia, jotka liittyvät 
kriisin aikana toteutettuihin 
pääomapohjan vahvistamista koskeviin 
toimenpiteisiin ja muihin rahoitusalaa 
koskeviin väliaikaisiin valtion tukitoimiin, 
sekä valtionvelan kriisinhallintatoimien 
puitteissa myönnettyjä lainoja ja takuita.

Or. en
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Tarkistus 33
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja 
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). 
Kertomuksessa analysoidaan tarvittaessa 
myös keskipitkän aikavälin velka-aseman 
kehitystä (erityisesti kertomuksessa 
käsitellään asianmukaisesti riskitekijöitä, 
myös laina-aikaa ja sitä, missä valuutassa 
velka on, virta–varanto-korjauseriä, 
kertyneitä ylijäämiä ja muita valtion 
varoja; takuita, varsinkin kun ne liittyvät 
finanssialaan; väestön ikääntymisestä 
aiheutuvia eksplisiittisiä ja implisiittisiä 
vastuita ja yksityisen velan määrää siinä 
määrin kuin se voi aiheuttaa 
julkishallinnolle implisiittisiä vastuita). 
Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon 
myös muut tekijät, joita kyseinen 
jäsenvaltio pitää merkityksellisinä 
arvioitaessa kokonaisvaltaisesti ja 

3. Laatiessaan perussopimuksen 
126 artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja 
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä 
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä 
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 
varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan ja 
yksityisen velan määrää, sillä se voi 
aiheuttaa julkishallinnolle implisiittisiä 
vastuita). Komissio ottaa asianmukaisesti 
huomioon myös muut tekijät, joita 
kyseinen jäsenvaltio pitää merkityksellisinä 
arvioitaessa kokonaisvaltaisesti ja 
laadullisesti viitearvon ylitystä ja jotka 
jäsenvaltio on esittänyt komissiolle ja 
neuvostolle. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
erityisesti kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
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laadullisesti viitearvon ylitystä ja jotka 
jäsenvaltio on esittänyt komissiolle ja 
neuvostolle. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
erityisesti kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia.

luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia.

Or. de

Tarkistus 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Korvataan 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
‘4. Komissio ja neuvosto tekevät kaikista 
merkityksellisistä tekijöistä tasapainoisen 
yleisarvioinnin, jossa otetaan erityisesti 
huomioon niiden vaikutus alijäämä- ja/tai 
velkaperusteiden noudattamisen 
arviointiin raskauttavina tai lieventävinä 
tekijöinä. Kun noudattamista arvioidaan 
velkaperusteella ja jos julkinen velka 
suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää 
viitearvon, nämä tekijät otetaan 
huomioon perussopimuksen 126 artiklan 
4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa liiallisen 
alijäämän olemassaolosta tehtävää 
päätöstä edeltävissä vaiheissa vain, jos 
yleisperiaatteen molemmat osatekijät – se, 
että julkistalouden alijäämän on pysyttävä 
lähellä viitearvoa ja viitearvon ylittämisen 
on oltava väliaikaista, jotta 
merkitykselliset tekijät voidaan ottaa 
huomioon – täyttyvät täysin.

Or. en
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Perustelu

Katso johdanto-osan 8 kappaletta koskeva tarkistus. Voidaan myös väittää, että jos 
jäsenvaltioiden velka ylittää viitearvon, voi olla entistä enemmän aihetta tarkastella kaikkia 
merkityksellisiä tekijöitä, muun muassa esimerkiksi yksityisen sektorin kertyneiden säästöjen 
määrää.

Tarkistus 35
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ja neuvosto tekevät kaikista 
merkityksellisistä tekijöistä tasapainoisen 
yleisarvioinnin, jossa otetaan erityisesti 
huomioon niiden vaikutus alijäämä- ja/tai 
velkaperusteiden noudattamisen arviointiin 
raskauttavina tai lieventävinä tekijöinä.
Kun noudattamista arvioidaan 
velkaperusteella ja jos julkinen velka 
suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää 
viitearvon, nämä tekijät otetaan 
huomioon perussopimuksen 126 artiklan 
4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa liiallisen 
alijäämän olemassaolosta tehtävää 
päätöstä edeltävissä vaiheissa vain, jos 
yleisperiaatteen molemmat osatekijät – se, 
että julkistalouden alijäämän on pysyttävä 
lähellä viitearvoa ja viitearvon ylittämisen 
on oltava väliaikaista, jotta 
merkitykselliset tekijät voidaan ottaa 
huomioon – täyttyvät täysin.

4. Komissio ja neuvosto tekevät kaikista 
merkityksellisistä tekijöistä tasapainoisen 
yleisarvioinnin, jossa otetaan erityisesti 
huomioon niiden vaikutus alijäämä- ja/tai 
velkaperusteiden noudattamisen arviointiin 
raskauttavina tai lieventävinä tekijöinä.

Or. en
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Tarkistus 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(da) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
"5. Komissio ja neuvosto ottavat 
kaikissa liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn puitteissa tehtävissä 
finanssipoliittisissa arvioissa 
asianmukaisesti huomioon
rakenneuudistukset, jotka johtavat 
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kasvua koskevien 
unionin tavoitteiden saavuttamiseen."

Or. en

Tarkistus 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, 
jolla otetaan käyttöön monipilarinen, 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältämä järjestelmä, komissio ja 
neuvosto tarkastelevat myös 
eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun 
pilariin aiheutuvia kustannuksia 
arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn alijäämä- ja velkaluvuissa 

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu uudistuksista, joilla 
säilytetään olemassa olevat työpaikat ja 
luodaan uusia ja entistä parempia 
työpaikkoja, sekä julkisiin investointeihin 
perustuvista uudistuksista, komissio ja 
neuvosto tarkastelevat myös 
eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun 
pilariin aiheutuvia kustannuksia 
arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan 
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tapahtunutta kehitystä. Jos velkasuhde 
ylittää viitearvon, uudistuskustannukset 
otetaan huomioon vain, jos alijäämä pysyy 
lähellä viitearvoa. Tässä tarkoituksessa 
uudistuksen nettokustannuksia, sellaisina 
kuin ne näkyvät alijäämä- ja 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden ajan alkaen tällaisen uudistuksen 
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 
vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistuksen 
voimaantulopäivästä riippumatta sen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
viiden vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota perussopimuksen 
126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen 
eläkejärjestelmien uudistusten osittaisesta 
tai täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen.

menettelyn alijäämä- ja velkaluvuissa 
tapahtunutta kehitystä. Jos velkasuhde 
ylittää viitearvon, uudistuskustannukset 
otetaan huomioon vain, jos alijäämä pysyy 
lähellä viitearvoa. Tässä tarkoituksessa 
uudistuksen nettokustannuksia, sellaisina 
kuin ne näkyvät alijäämä- ja 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden ajan alkaen tällaisen uudistuksen 
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 
vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistuksen 
voimaantulopäivästä riippumatta sen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
viiden vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota perussopimuksen 
126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen 
eläkejärjestelmien uudistusten osittaisesta 
tai täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen.

Or. en

Tarkistus 38
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, 
jolla otetaan käyttöön monipilarinen, 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältämä järjestelmä, komissio ja neuvosto 
tarkastelevat myös eläkeuudistuksesta 
julkisesti hallinnoituun pilariin aiheutuvia 
kustannuksia arvioidessaan liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn alijäämä- ja 
velkaluvuissa tapahtunutta kehitystä. Jos 
velkasuhde ylittää viitearvon, 
uudistuskustannukset otetaan huomioon 
vain, jos alijäämä pysyy lähellä viitearvoa. 
Tässä tarkoituksessa uudistuksen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät alijäämä- ja velkakehityksessä, 
tarkastellaan viiden vuoden ajan alkaen 
tällaisen uudistuksen voimaantulopäivästä 
soveltaen lineaarista vähennysasteikkoa. 
Lisäksi uudistuksen voimaantulopäivästä 
riippumatta sen nettokustannuksia, 
sellaisina kuin ne näkyvät 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota perussopimuksen 
126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen 
eläkejärjestelmien uudistusten osittaisesta 
tai täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen.

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, 
jolla otetaan käyttöön monipilarinen, 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältämä järjestelmä, komissio ja neuvosto 
tarkastelevat myös eläkeuudistuksesta 
julkisesti hallinnoituun pilariin aiheutuvia 
kustannuksia arvioidessaan liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn alijäämä- ja 
velkaluvuissa tapahtunutta kehitystä. Jos 
velkasuhde ylittää viitearvon, 
uudistuskustannukset otetaan 
täysimääräisinä huomioon vain, jos 
alijäämä pysyy lähellä viitearvoa. Tässä 
tarkoituksessa uudistuksen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät alijäämä- ja velkakehityksessä, 
tarkastellaan alkaen tällaisen uudistuksen 
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 
vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistuksen 
voimaantulopäivästä riippumatta sen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
alkaen [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] soveltaen samaa 
lineaarista vähennysasteikkoa. Näin 
lasketut nettokustannukset otetaan 
huomioon myös silloin, kun neuvosto 
päättää perussopimuksen 126 artiklan 
12 kohdan mukaisesti kumota 
perussopimuksen 126 artiklan 6–9 ja 
11 kohdan mukaiset päätöksensä tai jotkin 
niistä, jos alijäämä on supistunut 
merkittävästi ja jatkuvasti ja saavuttanut 
lähellä viitearvoa olevan tason ja, kun 
velkaperustevaatimukset eivät täyty, jos 
velka on saatu kääntymään laskuun. 
Lisäksi huomiota olisi kiinnitettävä edellä 
mainittujen eläkejärjestelmien uudistusten 
osittaisesta tai täydellisestä peruuttamisesta 
johtuvaan nettokustannusten 
pienenemiseen.



PE458.551v01-00 18/29 AM\856335FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Eläkeuudistuksilla on usein pitkäkestoiset vaikutukset jäsenvaltioiden julkiseen talouteen, ja 
siksi Euroopan komission ehdottama viiden vuoden jakso ei ole asiaankuuluva. Jos 
eläkeuudistusten huomioon ottamisen mahdollisuus liiallisia alijäämiä koskevassa 
menettelyssä tapahtunutta kehitystä arvioitaessa rajoitetaan viiteen vuoteen, se saattaa estää 
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön uudistuksia, jotka ovat olennaisen tärkeitä julkisen talouden 
vakaudelle.

Tarkistus 39
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, 
jolla otetaan käyttöön monipilarinen, 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältämä järjestelmä, komissio ja 
neuvosto tarkastelevat myös 
eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun 
pilariin aiheutuvia kustannuksia 
arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn alijäämä- ja velkaluvuissa 
tapahtunutta kehitystä. Jos velkasuhde 
ylittää viitearvon, uudistuskustannukset 
otetaan huomioon vain, jos alijäämä pysyy 
lähellä viitearvoa. Jos velkasuhde ylittää 
viitearvon, uudistuskustannukset otetaan 
huomioon vain, jos alijäämä pysyy lähellä 
viitearvoa. Tässä tarkoituksessa 
uudistuksen nettokustannuksia, sellaisina 
kuin ne näkyvät alijäämä- ja 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden ajan alkaen tällaisen uudistuksen 
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 

7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai 
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta, 
komissio ja neuvosto tarkastelevat myös 
eläkeuudistuksesta julkisesti hallinnoituun 
pilariin aiheutuvia kustannuksia 
arvioidessaan liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn alijäämä- ja velkaluvuissa 
tapahtunutta kehitystä. Jos velkasuhde 
ylittää viitearvon, uudistuskustannukset 
otetaan huomioon vain, jos alijäämä pysyy 
lähellä viitearvoa. Jos velkasuhde ylittää 
viitearvon, uudistuskustannukset otetaan 
huomioon vain, jos alijäämä pysyy lähellä 
viitearvoa. Tässä tarkoituksessa 
uudistuksen nettokustannuksia, sellaisina 
kuin ne näkyvät alijäämä- ja 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden ajan alkaen tällaisen uudistuksen 
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 
vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistuksen 
voimaantulopäivästä riippumatta sen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
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vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistuksen 
voimaantulopäivästä riippumatta sen 
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
viiden vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota perussopimuksen 
126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen 
eläkejärjestelmien uudistusten osittaisesta 
tai täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen.

näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
viiden vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota perussopimuksen 
126 artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen 
eläkejärjestelmien uudistusten osittaisesta 
tai täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen.

Or. de

Tarkistus 40
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitetun 
lausunnon huomioon ja todetessaan, että 
liiallinen alijäämä on olemassa, antaa 
lausunnon ja tekee ehdotuksen neuvostolle 
perussopimuksen 126 artiklan 5 ja 
6 kohdan mukaisesti.

2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitetun 
lausunnon huomioon ja todetessaan, että 
liiallinen alijäämä on olemassa, antaa 
lausunnon ja tekee ehdotuksen neuvostolle 
perussopimuksen 126 artiklan 5 ja 
6 kohdan mukaisesti. Komissio esittelee 
ehdotuksensa kyseisen jäsenvaltion 
parlamentissa.

Or. de
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Tarkistus 41
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti annetussa neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan enintään kuuden 
kuukauden määräaika, jonka kuluessa 
kyseisen jäsenvaltion on toteutettava
tuloksellisia toimia. Neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan myös määräaika 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi; 
korjaaminen olisi saatettava päätökseen 
liiallisen alijäämän toteamista seuraavana 
vuonna, ellei ole olemassa asiaan 
vaikuttavia erityisiä seikkoja. Neuvosto 
kehottaa suosituksessaan jäsenvaltiota 
saavuttamaan vuotuiset julkistalouden 
tavoitteet, jotka suosituksen perustana 
olevan ennusteen mukaan johtavat 
jäsenvaltion suhdannekorjatun 
rahoitusaseman, kertaluonteiset ja 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
suosituksessa asetetussa määräajassa.

4. Perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti annetussa neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan enintään kuuden 
kuukauden määräaika, jonka kuluessa 
kyseisen jäsenvaltion on toteutettava 
tuloksellisia toimia. Neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan myös määräaika 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi;
korjaamisen olisi tapahduttava 
kohtuullisen ajan kuluessa. Neuvosto 
kehottaa suosituksessaan jäsenvaltiota 
saavuttamaan vuotuiset julkistalouden 
tavoitteet, jotka suosituksen perustana 
olevan ennusteen mukaan johtavat 
jäsenvaltion suhdannekorjatun 
rahoitusaseman, kertaluonteiset ja 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
suosituksessa asetetussa määräajassa.

Or. de

Tarkistus 42
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
3 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen suosituksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttavat erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta päättää antaa 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen tarkistetun suosituksen. 
Tarkistetussa suosituksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi suositukseensa 
sisältyvien talousennusteiden perusteella, 
ovatko odottamattomat haitalliset 
taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet 
erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen. 
Neuvosto voi myös päättää komission 
suosituksesta antaa perussopimuksen 
126 artiklan 7 kohdan mukaisen tarkistetun 
suosituksen, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen taantumaan.

5. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen suosituksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttavat erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta päättää antaa 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen tarkistetun suosituksen. 
Tarkistettu suositus julkistetaan, ja 
komissio esittelee sen asianomaisen 
jäsenvaltion parlamentissa. Tarkistetussa 
suosituksessa, jossa otetaan huomioon 
tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut merkitykselliset tekijät, olisi 
pidennettävä liiallisen alijäämän 
korjaamiselle asetettua määräaikaa 
vähintään yhdellä vuodella. Neuvosto 
arvioi suositukseensa sisältyvien 
talousennusteiden perusteella, ovatko 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttaneet erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen. 
Neuvosto voi myös päättää komission 
suosituksesta antaa perussopimuksen 
126 artiklan 7 kohdan mukaisen tarkistetun 
suosituksen, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen taantumaan.

Or. de

Tarkistus 43
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti: Poistetaan.
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"1. Perussopimuksen 126 artiklan 
9 kohdan mukainen neuvoston päätös, 
jossa osallistuvaa jäsenvaltiota vaaditaan 
toteuttamaan alijäämää pienentäviä 
toimenpiteitä, on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto 
on 126 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
todennut, ettei tuloksellisia toimia ole 
toteutettu. Neuvosto pyytää 
vaatimuksessaan jäsenvaltiota 
saavuttamaan vuotuiset julkisen talouden 
tavoitteet, jotka vaatimuksen perustana 
olevan ennusteen mukaan johtavat 
jäsenvaltion suhdannekorjatun 
rahoitusaseman, kertaluonteiset ja 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
vuotuiseen vähimmäisparannukseen, 
jonka vertailuarvona on 0,5 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen, jotta 
voidaan varmistaa liiallisen alijäämän 
korjaaminen vaatimuksessa asetetussa 
määräajassa. Neuvosto esittää myös, 
millaisin toimenpitein nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa."

Or. de

Tarkistus 44
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – b alakohta 
Asetus (EY) N:o 1467/97
5 artikla – 1a kohta

Komission teksti Tarkistus

"1a. Kun neuvosto on esittänyt 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen vaatimuksen, kyseisen 
jäsenvaltion on raportoitava komissiolle 
ja neuvostolle neuvoston vaatimuksen 
perusteella toteutetuista toimista. 
Selvityksessä on esitettävä julkisia menoja 
ja tulopuolen harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä koskevat tavoitteet ja tiedot 
erityisten neuvoston suositusten 
perusteella toteutetuista toimista, jotta 

Poistetaan.
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neuvosto voi tarvittaessa tehdä tämän 
asetuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
päätöksen. Selvitys on julkistettava."

Or. de

Tarkistus 45
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen vaatimuksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttavat erityisen
epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
vaatimuksen esittämisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta päättää esittää 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen. 
Tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi vaatimukseensa 
sisältyvien taloudellisten ennusteiden 
perusteella, ovatko odottamattomat
haitalliset taloudelliset tapahtumat 
vaikuttaneet erityisen epäsuotuisasti 
julkisen talouteen. Neuvosto voi myös 
päättää komission suosituksesta esittää 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen, jos 
talous joutuu vakavaan yleiseen 
taantumaan.

2. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen vaatimuksen mukaisesti ja 
haitalliset taloudelliset tapahtumat 
vaikuttavat epäsuotuisasti julkiseen 
talouteen vaatimuksen esittämisen jälkeen, 
neuvosto voi asianomaisen jäsenvaltion 
hallitusta kuultuaan päättää esittää 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen. 
Tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, pidennetään liiallisen alijäämän 
korjaamiselle asetettua määräaikaa 
vähintään yhdellä vuodella. Neuvosto 
arvioi vaatimukseensa sisältyvien 
taloudellisten ennusteiden perusteella, 
ovatko haitalliset taloudelliset tapahtumat 
vaikuttaneet epäsuotuisasti julkisen 
talouteen ja onko haitallinen taloudellinen 
kehitys yhteydessä neuvoston suositusten 
täytäntöönpanoon. Neuvoston olisi myös 
päätettävä komission suosituksesta esittää 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukainen tarkistettu vaatimus, jos talous 
joutuu yleiseen taantumaan.

Or. de
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Tarkistus 46
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos edellytykset perussopimuksen 
126 artiklan 11 kohdan soveltamiseksi 
täyttyvät, neuvosto määrää seuraamukset 
126 artiklan 11 kohdan mukaisesti. 
Tällaiset päätökset on tehtävä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto 
on 126 artiklan 9 kohdan mukaisesti 
päättänyt vaatia kyseistä osallistuvaa 
jäsenvaltiota toteuttamaan toimenpiteitä."

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 47
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tekee perussopimuksen 
126 artiklan 11 kohdan mukaisen 
päätöksen seuraamusten tehostamisesta 
kahden kuukauden kuluessa 
asetuksella (EY) N:o 479/2009 säädetyistä 
tietojen toimittamispäivistä. Neuvosto 
tekee perussopimuksen 126 artiklan 
12 kohdan mukaisen päätöksen joidenkin 
tai kaikkien päätöstensä kumoamisesta 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
kahden kuukauden kuluessa 
asetuksella (EY) N:o 479/2009 säädetyistä 

Poistetaan.
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tietojen toimittamispäivistä."

Or. de

Tarkistus 48
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
10 artikla – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja neuvosto seuraavat
säännöllisesti toimia,

1. Komissio ja neuvosto tarkastavat
säännöllisesti toimet,

Or. de

Tarkistus 49
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 11 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto päättää määrätä 
osallistuvalle jäsenvaltiolle seuraamuksia 
perussopimuksen 126 artiklan 11 kohdan 
mukaisesti, jäsenvaltiolta vaaditaan 
pääsääntöisesti sakko. Neuvosto voi 
päättää toteuttaa tämän sakon lisäksi 
perussopimuksen 126 artiklan 
11 kohdassa määrättyjä muita 
toimenpiteitä."

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 50
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sakko koostuu kiinteästä osasta, joka 
on 0,2 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, sekä 
muuttuvasta osasta. Muuttuva osa on yksi 
kymmenesosa erosta, joka on 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen ilmaistun 
edellisvuoden alijäämän ja joko 
julkistalouden alijäämän viitearvon tai, 
jos talousarviota koskevaa kurinalaisuutta 
on jätetty noudattamatta myös 
velkaperusteen osalta, kyseisen vuoden 
tavoitteeksi perussopimuksen 126 artiklan 
9 kohdan mukaisessa vaatimuksessa 
asetetun prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen ilmaistun 
julkistalouden rahoitusaseman välillä.

1. Sakko saa olla enintään 0,05 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Or. de

Tarkistus 51
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisena seuraavana vuonna siihen asti, 
kunnes päätös liiallisen alijäämän 
olemassaolosta on kumottu, neuvosto 
arvioi, onko kyseinen osallistuva 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 

2. Jokaisena seuraavana vuonna siihen asti, 
kunnes päätös liiallisen alijäämän 
olemassaolosta on kumottu, neuvosto 
arvioi, onko kyseinen osallistuva 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
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mukaisen vaatimuksen noudattamiseksi. 
Tässä vuosiarvioinnissa neuvosto päättää 
perussopimuksen 126 artiklan 11 kohdan 
mukaisesti seuraamusten tehostamisesta, 
jollei kyseinen osallistuva jäsenvaltio ole 
noudattanut neuvoston vaatimusta. Jos 
tehdään päätös lisäsakon määräämisestä, 
se on laskettava samalla tavoin kuin 
1 artiklassa tarkoitettu sakon muuttuva 
osa.

mukaisen vaatimuksen noudattamiseksi. 
Jos tehdään päätös sakon määräämisestä, 
se saa olla enintään 0,01 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Or. de

Tarkistus 52
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 12 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
12 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
yksittäisten sakkojen enimmäismäärä on 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
yksittäisten sakkojen enimmäismäärä on 
0,1 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. de

Tarkistus 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kesken, 

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kesken, 
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joilla ei ole perussopimuksen 126 artiklan 
6 kohdan mukaisesti määriteltyä liiallista
alijäämää ja joihin ei sovelleta asetuksessa 
(EU) N:o […/…] tarkoitettua liiallista 
epätasapainoa koskevaa menettelyä, sen 
mukaan, mikä jäsenvaltioiden osuus on 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta 
(BKTL).

joilla on perussopimuksen 126 artiklan 
6 kohdan mukaisesti määriteltyä kaupan 
alijäämää, joka liittyy tiiviisti talouden, 
yhteiskunnan ja ympäristön kannalta 
kestäviin investointeihin.

Or. en

Tarkistus 54
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kesken, joilla ei ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
määriteltyä liiallista alijäämää ja joihin ei 
sovelleta asetuksessa (EU) N:o […/…] 
tarkoitettua liiallista epätasapainoa 
koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
bruttokansantulosta (BKTL).

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne käytetään 
unionin investointi- ja 
työllisyystavoitteiden tukemiseen, missä 
yhteydessä otetaan erityisesti huomioon 
unionin köyhimpien alueiden kestävän 
kehityksen tarve.

Or. de

Tarkistus 55
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla − 14 kohta
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Asetus (EY) N:o 1467/97
16 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kesken, joilla ei ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
määriteltyä liiallista alijäämää ja joihin ei 
sovelleta asetuksessa (EU) N:o […/…] 
tarkoitettua liiallista epätasapainoa 
koskevaa menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
bruttokansantulosta (BKTL).

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne osoitetaan 
pysyvälle kriisimekanismille (Euroopan 
valuuttarahasto). Euroopan 
valuuttarahaston perustamista edeltävänä 
aikana kyseiset sakot kirjataan Euroopan 
rahoitusvakausvälineen hyväksi.

Or. de

Tarkistus 56
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä asetus tulee voimaan, kun 
taloudellinen tilanne on palautunut 
normaaliksi ja kun tehokkaalla 
rahoitusmarkkinoiden sääntelyllä on 
varmistettu, että valtion 
joukkovelkakirjalainoja ei voida enää 
käyttää keinotteluun.

Or. en


