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Muudatusettepanek 63
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 struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi abil;
– luua euroala riikide sissemaksega eelarvelise ülejäägiga Solidaarsusfond, et toetada 
raskustes olevaid riike, tootmist, avalikke esmatarbeteenuseid, õigustega tööhõivevõimaluste 
loomist ja vaesuse kaotamist;
– pidada prioriteediks sotsiaalseid näitajaid, tööhõivet ja inimväärseid palku, sotsiaalset 
heaolu ja võrdseid võimalusi.

Muudatusettepanek 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Volitus 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 6 ja 
artikli 148 lõikeid 3 ja 4,

Or. en

Muudatusettepanek 66
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise kriteeriume 
tuleks edaspidi kohandada vastavalt 
stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisega 
seoses saadud kogemustele.

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise kriteeriume 
tuleks edaspidi kohandada vastavalt 
stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisega 
seoses saadud kogemustele, võttes eriti 
arvesse liidu konkurentsivõimet.

Or. de
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Muudatusettepanek 68
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise kriteeriume
tuleks edaspidi kohandada vastavalt 
stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisega 
seoses saadud kogemustele.

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise menetlust 
tuleks edaspidi arendada nii liikmesriigi 
kui ka liidu tasandil vastavalt stabiilsuse ja 
kasvu pakti rakendamisega seoses saadud 
kogemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise kriteeriume 
tuleks edaspidi kohandada vastavalt 
stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisega 
seoses saadud kogemustele.

(5) Stabiilsus- ja lähenemisprogrammide 
sisu ning nende läbivaatamise kriteeriume
tuleks edaspidi arendada ja arutada 
liikmesriigi ja liidu tasandil vastavalt 
stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisega 
seoses saadud kogemustele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 
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kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
kiire areng jätkusuutlikkuse suunas ja 
võimaldada neil eelarve piires 
manööverdada, arvestades eelkõige 
vajadusi riiklike investeeringute järele.

kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
kiire areng jätkusuutlikkuse suunas ja 
võimaldada neil eelarve piires 
manööverdada, arvestades eelkõige 
vajadusi riiklike investeeringute järele, 
suurendamaks oma konkurentsivõimet.

Or. de

Muudatusettepanek 71
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 
kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
kiire areng jätkusuutlikkuse suunas ja 
võimaldada neil eelarve piires 
manööverdada, arvestades eelkõige 
vajadusi riiklike investeeringute järele.

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 
kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
riigi rahanduse jätkusuutlikkus või kiire 
areng jätkusuutlikkuse suunas, 
võimaldades neil eelarve piires 
manööverdada, arvestades eelkõige 
vajadusi riiklike investeeringute järele.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 
kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
kiire areng jätkusuutlikkuse suunas ja 
võimaldada neil eelarve piires 
manööverdada, arvestades eelkõige 

(6) Eelarvepositsiooniga seotud keskpika 
perioodi eesmärkide järgimine peaks 
andma liikmesriikidele kindlusvaru seoses 
kontrollväärtusega 3 % SKPst, et tagada 
riigi rahanduse jätkusuutlikkus ja kiire 
areng jätkusuutlikkuse suunas ja
võimaldada neil eelarve piires 
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vajadusi riiklike investeeringute järele. manööverdada, arvestades eelkõige 
vajadusi riiklike investeeringute järele.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ettevaatliku eelarvepoliitika 
põhimõtete kindlaksmääramisega tuleb 
kehtestada kohustus saavutada keskpika 
perioodi eelarve-eesmärk ja säilitada 
selline olukord.

(7) Jätkusuutliku eelarvepoliitika 
põhimõtete kindlaksmääramisega tuleb 
kehtestada kohustus saavutada keskpika 
perioodi eelarve-eesmärk ja säilitada 
selline olukord.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ettevaatlik eelarvepoliitika tähendab 
seda, et valitsemissektori kulude kasv 
tavaliselt ei ületa SKP ettevaatlikku 
keskpika perioodi kasvu ning et sellest 
kiirem kasv kaetakse suuremate 
suvakohaste valitsemissektori tuludega ja 
et suvakohaste tulude vähenemise 
hüvitamiseks vähendatakse kulusid.

(9) Tõhus eelarvepoliitika tähendab seda, 
et riigi rahandus peab keskpikas 
perspektiivis kinni kulusid ja tulusid 
käsitlevatest soovituslikest suunistest. 
Maksutulu kasv (millesse ei arvestata
ajutisi tuluallikaid) ei peaks tavaliselt 
olema madalam kui SKP keskpika 
perioodi kasv. Valitsemissektori kulude 
kasv (koos majandustsükliga seotud 
sotsiaalsete hüvede ja 
kulukomponentidega) ei peaks tavaliselt 
ületama SKP ettevaatlikku keskpika 
perioodi kasvu. Suuremaid suvakohaseid 
kulusid või suvakohaste maksutulude 
vähenemist kompenseeritakse teiste 
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suvakohaste meetmete võtmisega kas 
kulude ja/või maksutulude poolel.

Or. en

Selgitus

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be mobilized and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a number 
of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side (taxes from 
rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the expenditure 
side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden the approach 
from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based on the 
expenditure and revenue side.

Muudatusettepanek 75
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ettevaatlik eelarvepoliitika tähendab 
seda, et valitsemissektori kulude kasv 
tavaliselt ei ületa SKP ettevaatlikku
keskpika perioodi kasvu ning et sellest 
kiirem kasv kaetakse suuremate
suvakohaste valitsemissektori tuludega ja 
et suvakohaste tulude vähenemise 
hüvitamiseks vähendatakse kulusid.

(9) Jätkusuutlik eelarvepoliitika tähendab 
eeskirjade järgimist kulude ja tulude 
poolel, mille puhul struktuursete 
maksutulude kasv, mille alla ei kuulu 
juhuslikud, tsüklilised ja ühekordsed 
tulud, ei peaks tavaliselt olema madalam 
kui SKP keskmine kasv majandustsükli 
jooksul. Valitsemissektori kulude kasv 
tavaliselt ei ületa SKP keskpika perioodi 
kasvu majandustsükli jooksul, sellest 
kiirem suvakohaste tulude kasv või 
suvakohaste maksutulude vähenemine 
kaetakse teiste suvakohaste meetmetega 
kulude ja/või maksutulude poolel. 
Jätkusuutlik eelarvepoliitika hõlmab seda, 
et majandusliku jätkusuutlikkuse 
pikaajalisi määrajaid, näiteks sotsiaalset 
kaasamist, keskkonna välismõjusid, 
iseäranis kliimamuutust, ning kulusid, 
mis on seotud muude tulevastele 
põlvkondadele koormaks olevate 
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negatiivsete välismõjude 
arvessevõtmisega, võetakse 
nõuetekohaselt ja otseselt arvesse 
raskendavate või leevendavate teguritena 
määruse 1467/97 tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ajutist kõrvalekaldumist 
ettevaatlikust eelarvepoliitikast võiks 
lubada tõsise ja üldise majandussurutise 
korral, et hõlbustada majanduse 
elavdamist.

(10) Ajutist kõrvalekaldumist tõhusast
eelarvepoliitikast võiks lubada tõsise 
majandussurutise korral, kaasa arvatud 
ajavahemikul, mil majandus ei toimi 
tavapärase võimsusega, et hõlbustada 
majanduse täielikku elavdamist.

Or. en

Selgitus

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.
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Muudatusettepanek 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ajutist kõrvalekaldumist ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast võiks lubada tõsise ja 
üldise majandussurutise korral, et 
hõlbustada majanduse elavdamist.

(10) Ajutist kõrvalekaldumist ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast võiks lubada 
majanduslanguse korral, et hõlbustada 
majanduse elavdamist.

Or. en

Muudatusettepanek 78
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ajutist kõrvalekaldumist ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast võiks lubada tõsise ja 
üldise majandussurutise korral, et 
hõlbustada majanduse elavdamist.

(10) Ajutist kõrvalekaldumist ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast võiks erandkorras 
lubada tõsise ja üldise majandussurutise 
korral, et hõlbustada majanduse 
elavdamist.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ajutist kõrvalekaldumist 
ettevaatlikust eelarvepoliitikast võiks 
lubada tõsise ja üldise majandussurutise 
korral, et hõlbustada majanduse 
elavdamist.

(10) Ajutist kõrvalekaldumist 
jätkusuutlikust eelarvepoliitikast võiks 
lubada tõsise ja üldise majandussurutise 
korral, et hõlbustada majanduse 
elavdamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 80
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid.

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid. Euroopa 
Parlament võib kutsuda asjaomase 
liikmesriigi selgitama pädevale 
komisjonile oma sellekohaseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale ettevaatlikust
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid.

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale jätkusuutlikust
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale ettevaatlikust
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid.

(11) Juhul kui liikmesriik kaldub 
märgatavalt kõrvale jätkusuutlikust
eelarvepoliitikast, tuleks talle esitada 
hoiatus, ning kui selline kõrvalekaldumine 
on püsiv või eriti tõsine, tuleks asjaomasele 
liikmesriigile esitada soovitus võtta 
vajalikke parandusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada ELi 
eelarvejärelevalve raamistiku järgimine 
majandus- ja rahaliidus osalevates 
liikmesriikides, tuleks aluslepingu artikli 
136 alusel kehtestada jõustamismehhanism 
juhuks, kui püsivalt ja märgatavalt 
kaldutakse kõrvale ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast.

(12) Selleks et tagada ELi 
eelarvejärelevalve raamistiku järgimine 
majandus- ja rahaliidus osalevates 
liikmesriikides, tuleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 136 alusel 
kehtestada jõustamismehhanism juhuks, 
kui püsivalt ja märgatavalt kaldutakse 
kõrvale ettevaatlikust eelarvepoliitikast, ei 
võeta piisavalt meetmeid või ei olda 
koostöövalmid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12



AM\856336ET.doc 13/36 PE458.552v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada ELi 
eelarvejärelevalve raamistiku järgimine 
majandus- ja rahaliidus osalevates 
liikmesriikides, tuleks aluslepingu artikli 
136 alusel kehtestada jõustamismehhanism 
juhuks, kui püsivalt ja märgatavalt 
kaldutakse kõrvale ettevaatlikust
eelarvepoliitikast.

(12) Selleks et tagada ELi 
eelarvejärelevalve raamistiku järgimine 
majandus- ja rahaliidus osalevates 
liikmesriikides, tuleks aluslepingu artikli 
136 alusel kehtestada jõustamismehhanism 
juhuks, kui püsivalt ja märgatavalt 
kaldutakse kõrvale jätkusuutlikust
eelarvepoliitikast.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga osalev liikmesriik esitab nõukogule 
ja komisjonile aluslepingu artikli 121 
kohaselt mitmepoolse järelevalve 
korrapäraseks teostamiseks vajaliku teabe 
stabiilsusprogrammis, mis on põhialuseks 
hindade stabiilsusele ning töökohtade 
loomist soodustavale tugevale ja püsivale 
majanduskasvule.

1. Iga osalev liikmesriik esitab nõukogule 
ja komisjonile aluslepingu artikli 121 
kohaselt mitmepoolse järelevalve 
korrapäraseks teostamiseks vajaliku teabe 
stabiilsusprogrammis, mis on põhialuseks 
hindade stabiilsusele, konkurentsivõimele
ning töökohtade loomist soodustavale 
tugevale ja püsivale majanduskasvule.

Or. de

Muudatusettepanek 86
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teave valitsemissektori eelarve 
positsiooni ja võla suhte arengu kohta, 
valitsemissektori kulude suurenemise 
kohta, valitsemissektori tulude kavandatud 
suurenemise kohta juhul, kui poliitikat ei 
muudeta, kavandatud suvakohaste 
tulumeetmete kohta ning lõike 2 punktides 
a ja b nimetatud põhiliste 
majandusprognooside kohta esitatakse igal 
aastal ja see hõlmab eelmist, jooksvat ja 
vähemalt kolme järgmist aastat;

3. Teave valitsemissektori eelarve 
positsiooni ja võla suhte arengu kohta, 
valitsemissektori kulude suurenemise 
kohta, valitsemissektori tulude kavandatud 
suurenemise kohta juhul, kui poliitikat ei 
muudeta, kavandatud suvakohaste 
tulumeetmete kohta ning lõike 2 punktides 
a ja b nimetatud põhiliste 
majandusprognooside ning majanduse 
konkurentsivõime arengu ja näitajate 
kohta esitatakse igal aastal ja see hõlmab 
eelmist, jooksvat ja vähemalt kolme 
järgmist aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 87
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal vaatab 
nõukogu aluslepingu artikli 121 kohase 
mitmepoolse järelevalve raames läbi 
asjaomase liikmesriigi esitatud keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgid ning hindab, 
kas programmi aluseks olevad 
majandusprognoosid on realistlikud, kas 
kohandamiskava eelarve keskpika perioodi 
eesmärgi saavutamiseks on asjakohane 
ning kas kohandamiskava täitmiseks 
võetud või kavandatud meetmed on 
piisavad keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi saavutamiseks majandustsükli 
jooksul.

1. Komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal vaatab 
nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 121 kohase mitmepoolse järelevalve 
raames läbi asjaomase liikmesriigi 
stabiilsusprogrammides esitatud keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgid ja üldise võla 
suhte oodatava arengu ning hindab, kas 
programmi aluseks olevad 
majandusprognoosid on realistlikud, kas 
kohandamiskava eelarve keskpika perioodi 
eesmärgi saavutamiseks on asjakohane 
ning kas kohandamiskava täitmiseks 
võetud või kavandatud meetmed on 
piisavad keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi saavutamiseks majandustsükli 
jooksul.
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Or. en

Muudatusettepanek 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv (arvestades ka tulupoolel 
võetud või kavandatud meetmete mõju) 
oleks kooskõlas ettevaatliku
eelarvepoliitikaga.

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv ja maksutulude kasv 
(arvestades ka tasakaalustavate 
suvakohaste meetmete võimalikku 
hüvitavat mõju) oleks kooskõlas tõhusa
eelarvepoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv (arvestades ka tulupoolel 
võetud või kavandatud meetmete mõju) 
oleks kooskõlas ettevaatliku
eelarvepoliitikaga.

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv (arvestades ka tulupoolel 
võetud või kavandatud meetmete mõju) 
oleks kooskõlas jätkusuutliku
eelarvepoliitikaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvepoliitika loetakse ettevaatlikuks
ning keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamist ja sellise olukorra 
pikemaajalist säilitamist soodustavaks, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

Eelarvepoliitika loetakse jätkusuutlikuks
ning keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamist ja sellise olukorra 
pikemaajalist säilitamist soodustavaks, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlikku SKP kasvumäära, 
v.a juhul, kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega;

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud hinnangulist SKP kasvumäära, 
kusjuures maksutulude kasv ei ole 
väiksem kui valitsemissektori tulude kasv, 
v.a juhul, kui ülemäärane kasv või 
puudujääk korvatakse suvakohaste tulu-
ja/või kulumeetmetega;

Or. en

Selgitus

Vt Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni muudatusettepanekut 1. Lisaks sellele ei ole õige 
väide, et valitsemissektor suudab kontrollida kulusid, aga mitte tulusid. Nii kulud kui ka tulud 
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on majandustsükliga tugevas vastastikuses seoses, mille puhul hävitab majandussurutis 
tulusid samal viisil nagu ta võimendab valitsemissektori kulusid.

Muudatusettepanek 92
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlikku SKP kasvumäära, 
v.a juhul, kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega;

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud jätkusuutlikku SKP 
kasvumäära, v.a juhul, kui ülemäärane 
kasv korvatakse suvakohaste 
tulumeetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriikides, kus keskpika perioodi 
eelarve-eesmärki ei ole veel saavutatud, 
jääb iga-aastane kulude kasvu määr alla 
keskpikaks perioodiks ettenähtud 
ettevaatlikku SKP kasvumäära, v.a juhul, 
kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega. See, kui 
palju peab valitsemissektori kulude kasv 
olema väiksem kui keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlik SKP kasv, 
kehtestatakse nii, et oleks tagatud vajalik 

b) liikmesriikides, kus keskpika perioodi 
eelarve-eesmärki ei ole veel saavutatud, 
peaks iga-aastane maksutulude kasv 
ületama keskpikaks perspektiiviks 
ettenähtud SKP kasvumäära, samas kui
keskpikaks perioodiks ettenähtud iga-
aastane kulude kasvu määr peaks jääma 
alla keskpikaks perioodiks ettenähtud 
ettevaatlikku SKP kasvumäära. 
Töötushüvitiste ja muude 
majandustsükliga seotud sotsiaalkulude 
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kohandamine keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi suunas;

mõju ei tuleks valitsemissektori kulude 
arengu arvestamisel ja hindamisel arvesse 
võtta. Nendest soovituslikest kuludest ja 
arengutest kõrvalekaldumist ei tuleks 
pidada probleemiks, juhul kui need 
kõrvalekalded korvatakse suvakohaste 
meetmetega kulude või tulude poolel või 
mõlemal juhul. See, kui palju peab 
valitsemissektori kulude kasv olema 
väiksem kui keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlik SKP kasv ja see, kui 
palju peab maksutulude kasv olema 
suurem kui keskpikaks perioodiks 
ettenähtud SKP kasv, kehtestatakse 
mõlemad nii, et oleks tagatud vajalik 
kohandamine keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) liikmesriikides, kus keskpika perioodi 
eelarve-eesmärki ei ole veel saavutatud, 
jääb iga-aastane kulude kasvu määr alla 
keskpikaks perioodiks ettenähtud 
ettevaatlikku SKP kasvumäära, v.a juhul, 
kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega. See, kui 
palju peab valitsemissektori kulude kasv 
olema väiksem kui keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlik SKP kasv, 
kehtestatakse nii, et oleks tagatud vajalik 
kohandamine keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi suunas;

b) liikmesriikides, kus keskpika perioodi 
eelarve-eesmärki ei ole veel saavutatud, 
jääb iga-aastane kulude kasvu määr alla 
keskpikaks perioodiks ettenähtud 
jätkusuutliku SKP kasvumäära, v.a juhul, 
kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega. See, kui 
palju peab valitsemissektori kulude kasv 
olema väiksem kui keskpikaks perioodiks 
ettenähtud jätkusuutlik SKP kasv, 
kehtestatakse nii, et oleks tagatud vajalik 
kohandamine keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi suunas;

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskpika perioodi ettevaatliku
majanduskasvu hindamisel tuleks võtta 
aluseks kümne aasta prognoosid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Keskpika perioodi jätkusuutliku
majanduskasvu hindamisel tuleks võtta 
aluseks kümne aasta prognoosid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võtab nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
arvesse olulisi struktuurireforme, millega 
pikemas perspektiivis saavutatakse otsene 
kokkuhoid, sealhulgas potentsiaalse 
majanduskasvu suurendamise kaudu, ja 

Nõukogu võtab nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
arvesse struktuurireforme, mis 
soodustavad liidu majanduskasvu, 
tööhõive ning sotsiaalse ja piirkondliku 
ühtekuuluvuse alaste eesmärkide 
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millel on seetõttu tõendatav mõju riigi 
rahanduse pikaajalisele 
jätkusuutlikkusele.

saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 97
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võtab nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
arvesse olulisi struktuurireforme, millega 
pikemas perspektiivis saavutatakse otsene 
kokkuhoid, sealhulgas potentsiaalse 
majanduskasvu suurendamise kaudu, ja 
millel on seetõttu tõendatav mõju riigi 
rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Nõukogu võib nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
võtta ainult arvesse olulisi 
struktuurireforme, millega pikemas 
perspektiivis saavutatakse otsene 
kokkuhoid, sealhulgas potentsiaalse 
majanduskasvu suurendamise kaudu, ja 
millel on seetõttu tõendatav mõju riigi 
rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
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Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega võetakse 
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 
sisaldab täielikult rahastatud 
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik 
kindlusvaru.

Erilist tähelepanu pööratakse nendele 
reformidele, millega säilitatakse 
olemasolevaid töökohti ja luuakse uusi ja 
paremaid töökohti, ning avaliku sektori 
investeeringutel põhinevatele reformidele. 
Kõnealuseid reforme ellu viivatel 
liikmesriikidel lubatakse kalduda kõrvale 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamiseks ettenähtud 
kohandamiskavast või keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega võetakse 
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 
sisaldab täielikult rahastatud 
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega tugevdatakse 
mitmesambalist süsteemi. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.
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kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Or. en

Muudatusettepanek 100
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse
pensionireformidele, millega võetakse 
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 
sisaldab täielikult rahastatud kohustuslikku 
sammast. Kõnealuseid reforme ellu viivatel 
liikmesriikidel lubatakse kalduda kõrvale 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamiseks ettenähtud 
kohandamiskavast või keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist riiklikult hallatava 
pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Nende reformide raames pööratakse 
erilist tähelepanu pensionireformidele, kui
võetakse kasutusele mitmesambaline 
süsteem, mis sisaldab täielikult rahastatud 
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 

Tõsise majandussurutise tingimustes, 
kaasa arvatud selle järelmõju ajal ja 
ajavahemikul, mil majandus toimib 
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eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

endiselt allpool oma võimeid, tuleb
liikmesriikidel lubada ajutiselt kõrvale 
kalduda ettevaatliku eelarvepoliitikaga 
kehtestatud, neljandas lõigus nimetatud 
kohandamiskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Majanduslanguse tingimustes võib 
liikmesriikidel lubada ajutiselt kõrvale 
kalduda ettevaatliku eelarvepoliitikaga 
kehtestatud, neljandas lõigus nimetatud 
kohandamiskavast, et toetada majanduse 
taastumist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Ainult tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Tõsise majandussurutise tingimustes võib 
liikmesriikidel lubada ajutiselt kõrvale 
kalduda jätkusuutliku eelarvepoliitikaga 
kehtestatud, neljandas lõigus nimetatud 
kohandamiskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu kontrollib stabiilsusprogrammi 
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle 
esitamist. Komisjoni soovituse põhjal ning 
pärast majandus- ja rahanduskomiteega 
nõu pidamist edastab nõukogu vajaduse 
korral arvamuse programmi kohta. Kui 
nõukogu otsustab kooskõlas aluslepingu
artikliga 121, et programmi eesmärke ja 
sisu tuleks karmistada, viidates 
konkreetselt ettevaatlikule
eelarvepoliitikale, kutsub nõukogu oma 
arvamuses asjaomast liikmesriiki üles 
programmi kohandama.”;

2. Nõukogu kontrollib stabiilsusprogrammi 
hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle 
esitamist. Komisjoni soovituse põhjal ning 
pärast majandus- ja rahanduskomiteega 
nõu pidamist edastab nõukogu vajaduse 
korral arvamuse programmi kohta. Kui 
nõukogu otsustab aluslepingu artikliga 
121, et programmi eesmärke ja sisu tuleks 
karmistada, viidates konkreetselt
jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, kutsub 
nõukogu oma arvamuses asjaomast 
liikmesriiki üles programmi kohandama.”;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest jälgib 
nõukogu stabiilsusprogrammide 
rakendamist osalevate liikmesriikide 
esitatud teabe ja komisjoni ning majandus-
ja rahanduskomitee hinnangute põhjal, 
tehes eelkõige kindlaks eelarvepositsiooni 
tegelikud või eeldatavad
kõrvalekaldumised keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist või ettevaatliku
eelarvepoliitika eiramisest tingitud 
kõrvalekaldumised eesmärgi poole 
liikumise kohandamiskavast.

1. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest jälgib 
nõukogu stabiilsusprogrammide 
rakendamist osalevate liikmesriikide 
esitatud teabe ja komisjoni ning majandus-
ja rahanduskomitee hinnangute põhjal, 
tehes eelkõige kindlaks eelarvepositsiooni 
tegelikud või eeldatavad 
kõrvalekaldumised keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist või jätkusuutliku
eelarvepoliitika eiramisest tingitud 
kõrvalekaldumised eesmärgi poole 
liikumise kohandamiskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tegemist on märgatava 
kõrvalekaldega käesoleva määruse artikli 5 
lõike 1 neljandas lõigus nimetatud
ettevaatlikust eelarvepoliitikast, võib 
komisjon ülemäärase puudujäägi 
vältimiseks esitada asjaomasele 
liikmesriigile hoiatuse vastavalt 
aluslepingu artikli 121 lõikele 4.

2. Kui tegemist on märgatava 
kõrvalekaldega käesoleva määruse artikli 5 
lõike 1 neljandas lõigus nimetatud
jätkusuutlikust eelarvepoliitikast, võib 
komisjon ülemäärase puudujäägi 
vältimiseks esitada asjaomasele 
liikmesriigile hoiatuse vastavalt 
aluslepingu artikli 121 lõikele 4.
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Or. en

Muudatusettepanek 108
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrvalekallet ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast käsitatakse 
märkimisväärsena järgmiste tingimuste 
korral: ettevaatliku eelarvepoliitika kohase 
kulude kasvu ületamine, mida ei 
tasakaalustata suvakohaste 
tulusuurendamismeetmetega, või 
suvakohased tuluvähendamismeetmed, 
mida ei tasakaalustata kulude 
vähendamisega, ning kõrvalekaldumine 
mõjutab valitsemissektori eelarve 
positsiooni vähemalt 0,5 % SKPst ühel 
aastal või keskmiselt vähemalt 0,25 % 
SKPst kahel järjestikusel aastal.

Kõrvalekallet ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast käsitatakse 
märkimisväärsena järgmiste tingimuste 
korral: jätkusuutliku eelarvepoliitika 
kohase kulude kasvu ületamine, mida ei 
tasakaalustata suvakohaste 
tulusuurendamismeetmetega, või 
suvakohased tuluvähendamismeetmed, 
mida ei tasakaalustata kulude 
vähendamisega, ning kõrvalekaldumine 
mõjutab valitsemissektori eelarve 
positsiooni vähemalt 0,5 % SKPst ühel 
aastal või keskmiselt vähemalt 0,25 % 
SKPst kahel järjestikusel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrvalekaldumist ei võeta ka arvesse tõsise 
ja üldise majandussurutise korral.

Kõrvalekaldumist ei võeta ka arvesse 
majanduslanguse korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui märgatav kõrvalekaldumine
ettevaatlikust eelarvepoliitikast püsib või 
on eriti tõsine, esitab nõukogu komisjoni 
soovituse alusel asjaomasele liikmesriigile 
soovituse võtta vajalikke 
kohandamismeetmeid. Nõukogu 
avalikustab komisjoni ettepaneku põhjal 
kõnealuse soovituse.

3. Juhul kui märgatav kõrvalekaldumine
jätkusuutlikust eelarvepoliitikast püsib või 
on eriti tõsine, esitab nõukogu komisjoni 
soovituse alusel asjaomasele liikmesriigile 
soovituse võtta vajalikke 
kohandamismeetmeid. Nõukogu 
avalikustab komisjoni ettepaneku põhjal 
kõnealuse soovituse.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kelle suhtes on tehtud 
erand, esitab vastavalt aluslepingu artiklile 
121 nõukogule ja komisjonile mitmepoolse 
järelevalve korrapäraseks teostamiseks 
vajaliku teabe lähenemisprogrammis, mis 
on põhialuseks hindade stabiilsusele ning 
töökohtade loomist soodustavale tugevale 
ja püsivale majanduskasvule.

1. Liikmesriik, kelle suhtes on tehtud 
erand, esitab vastavalt aluslepingu artiklile 
121 nõukogule ja komisjonile mitmepoolse 
järelevalve korrapäraseks teostamiseks 
vajaliku teabe lähenemisprogrammis, mis 
on põhialuseks hindade stabiilsusele, 
konkurentsivõimele ning töökohtade 
loomist soodustavale tugevale ja püsivale 
majanduskasvule.

Or. de
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Muudatusettepanek 112
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 
Artikkel 1 – punkt 6 – punkt c
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teave valitsemissektori eelarve 
positsiooni ja võla suhte arengu kohta, 
valitsemissektori kulude suurenemise 
kohta, valitsemissektori tulude kavandatud 
suurenemise kohta juhul, kui poliitikat ei 
muudeta, kavandatud suvakohaste 
tulumeetmete kohta ning lõike 2 punktides 
a ja b nimetatud põhiliste 
majandusprognooside kohta esitatakse igal 
aastal ja see hõlmab eelmist, jooksvat ja 
vähemalt kolme järgmist aastat.

3. Teave valitsemissektori eelarve 
positsiooni ja võla suhte arengu kohta, 
valitsemissektori kulude suurenemise 
kohta, valitsemissektori tulude kavandatud 
suurenemise kohta juhul, kui poliitikat ei 
muudeta, kavandatud suvakohaste 
tulumeetmete kohta ning lõike 2 punktides 
a ja b nimetatud põhiliste 
majandusprognooside ning majanduse 
konkurentsivõime arengu ja näitajate 
kohta esitatakse igal aastal ja see hõlmab 
eelmist, jooksvat ja vähemalt kolme 
järgmist aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 113
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal vaatab 
nõukogu aluslepingu artikli 121 kohase 
mitmepoolse järelevalve raames läbi 
asjaomase liikmesriigi esitatud keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgid ning hindab, 
kas programmi aluseks olevad 
majandusprognoosid on realistlikud, kas 
kohandamiskava eelarve keskpika perioodi 
eesmärgi saavutamiseks on asjakohane 

1. Komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal vaatab 
nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 121 kohase mitmepoolse järelevalve 
raames läbi asjaomase liikmesriigi 
lähenemisprogrammides esitatud keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgid ja üldise võla 
suhte oodatava arengu ning hindab, kas 
programmi aluseks olevad 
majandusprognoosid on realistlikud, kas 
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ning kas kohandamiskava täitmiseks 
võetud ja/või kavandatud meetmed on 
piisavad selleks, et majandustsükli jooksul 
saavutada keskpika perioodi eelarve-
eesmärk ja püsiv vastastikune lähenemine.

kohandamiskava eelarve keskpika perioodi 
eesmärgi saavutamiseks on asjakohane 
ning kas kohandamiskava täitmiseks 
võetud või kavandatud meetmed on 
piisavad keskpika perioodi eelarve-
eesmärgi saavutamiseks majandustsükli 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8 
Määrus (EÜ) nr 1466/97 
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv (arvestades ka tulupoolel 
võetud või kavandatud meetmete mõju) 
oleks kooskõlas ettevaatliku
eelarvepoliitikaga.

Seades eesmärgiks keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgi tõhusa saavutamise ja 
sellise olukorra säilitamise tagamise, 
kontrollib nõukogu, et valitsemissektori 
kulude kasv (arvestades ka tulupoolel 
võetud või kavandatud meetmete mõju) 
oleks kooskõlas jätkusuutliku
eelarvepoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelarvepoliitika loetakse ettevaatlikuks
ning keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamist ja sellise olukorra 

Eelarvepoliitika loetakse jätkusuutlikuks
ning keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamist ja sellise olukorra 
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pikemaajalist säilitamist soodustavaks, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

pikemaajalist säilitamist soodustavaks, kui 
on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 116
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud ettevaatlikku SKP kasvumäära, 
v.a juhul, kui ülemäärane kasv korvatakse 
suvakohaste tulumeetmetega;

a) keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutanud liikmesriikides ei ületa iga-
aastane kulude kasv keskpikaks perioodiks 
ettenähtud jätkusuutlikku SKP 
kasvumäära, v.a juhul, kui ülemäärane 
kasv korvatakse suvakohaste 
tulumeetmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskpika perioodi ettevaatliku
majanduskasvu hindamisel tuleks võtta 
aluseks kümne aasta prognoosid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Keskpika perioodi jätkusuutliku
majanduskasvu hindamisel tuleks võtta 
aluseks kümne aasta prognoosid, mida 
ajakohastatakse korrapäraselt.

Or. en



AM\856336ET.doc 31/36 PE458.552v01-00

ET

Muudatusettepanek 118
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võtab nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
arvesse olulisi struktuurireforme, millega 
pikemas perspektiivis saavutatakse otsene 
kokkuhoid, sealhulgas potentsiaalse 
majanduskasvu suurendamise kaudu, ja 
millel on seetõttu tõendatav mõju riigi 
rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Nõukogu võib nende riikide puhul, kes ei 
ole keskpika perioodi eelarve-eesmärki 
veel saavutanud, selle saavutamise 
kohandamiskava kindlaksmääramisel ning 
nende riikide puhul, kes on kõnealuse 
eesmärgi juba saavutanud, sellest 
eesmärgist ajutise kõrvalekaldumise 
lubamisel, tingimusel et puudujäägi 
kontrollväärtuse suhtes säilitatakse vajalik 
kindlusvaru ning et eelarvepositsioon 
peaks ootuste kohaselt saavutama 
programmiperioodi jooksul uuesti kooskõla 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgiga, 
võtta ainult arvesse olulisi 
struktuurireforme, millega pikemas 
perspektiivis saavutatakse otsene 
kokkuhoid, sealhulgas potentsiaalse 
majanduskasvu suurendamise kaudu, ja 
millel on seetõttu tõendatav mõju riigi 
rahanduse pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 –lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega võetakse
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega võetakse
kasutusele avalik ja jooksva 
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sisaldab täielikult rahastatud
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

finantseerimise põhimõttel rahastatud 
sammas. Kõnealuseid reforme ellu viivatel 
liikmesriikidel lubatakse kalduda kõrvale 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamiseks ettenähtud 
kohandamiskavast või keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist riiklikult hallatava 
pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega võetakse 
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 
sisaldab täielikult rahastatud 
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Erilist tähelepanu pööratakse 
pensionireformidele, millega tugevdatakse 
mitmesambalist süsteemi. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu pööratakse
pensionireformidele, millega võetakse 
kasutusele mitmesambaline süsteem, mis 
sisaldab täielikult rahastatud kohustuslikku 
sammast. Kõnealuseid reforme ellu viivatel 
liikmesriikidel lubatakse kalduda kõrvale 
keskpika perioodi eelarve-eesmärgi 
saavutamiseks ettenähtud 
kohandamiskavast või keskpika perioodi 
eelarve-eesmärgist riiklikult hallatava 
pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Nende reformide raames pööratakse 
erilist tähelepanu pensionireformidele, kui
võetakse kasutusele mitmesambaline 
süsteem, mis sisaldab täielikult rahastatud 
kohustuslikku sammast. Kõnealuseid 
reforme ellu viivatel liikmesriikidel 
lubatakse kalduda kõrvale keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgi saavutamiseks 
ettenähtud kohandamiskavast või keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist riiklikult 
hallatava pensionisamba reformimise 
netomaksumuse ulatuses, tingimusel et 
kõrvalekaldumine on ajutine ning et säilib 
kontrollväärtuse suhtes vajalik kindlusvaru.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Majanduslanguse tingimustes võib 
liikmesriikidel lubada ajutiselt kõrvale 
kalduda ettevaatliku eelarvepoliitikaga 
kehtestatud, neljandas lõigus nimetatud 
kohandamiskavast.

Or. en



PE458.552v01-00 34/36 AM\856336ET.doc

ET

Muudatusettepanek 123
David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Ainult tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku 
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda ettevaatliku
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Tõsise ja üldise majandussurutise 
tingimustes võib liikmesriikidel lubada 
ajutiselt kõrvale kalduda jätkusuutliku
eelarvepoliitikaga kehtestatud, neljandas 
lõigus nimetatud kohandamiskavast.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu kontrollib 
lähenemisprogrammi hiljemalt kolme kuu 
jooksul pärast selle esitamist. Komisjoni 
soovituse põhjal ning pärast majandus- ja 
rahanduskomiteega nõu pidamist edastab 
nõukogu vajaduse korral arvamuse 
programmi kohta. Kui nõukogu otsustab 
kooskõlas aluslepingu artikliga 121, et 
programmi eesmärke ja sisu tuleks 
karmistada, viidates konkreetselt
ettevaatlikule eelarvepoliitikale, kutsub 
nõukogu oma arvamuses asjaomast 
liikmesriiki üles programmi kohandama.

2. Nõukogu kontrollib 
lähenemisprogrammi hiljemalt kolme kuu 
jooksul pärast selle esitamist. Komisjoni 
soovituse põhjal ning pärast majandus- ja 
rahanduskomiteega nõu pidamist edastab 
nõukogu vajaduse korral arvamuse 
programmi kohta. Kui nõukogu otsustab 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 
121, et programmi eesmärke ja sisu tuleks 
karmistada, viidates konkreetselt
jätkusuutlikule eelarvepoliitikale, kutsub 
nõukogu oma arvamuses asjaomast 
liikmesriiki üles programmi kohandama.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest jälgib 
nõukogu lähenemisprogrammide 
rakendamist nende liikmesriikide esitatud 
teabe põhjal, kelle suhtes on tehtud erand, 
samuti komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal, tehes 
eelkõige kindlaks ettevaatlikust
eelarvepoliitikast kõrvalekaldumisest 
tulenevad eelarvepositsiooni tegelikud või 
eeldatavad olulised kõrvalekalded keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist või sellele 
suunatud asjakohasest kohandamiskavast.

1. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest jälgib 
nõukogu lähenemisprogrammide 
rakendamist nende liikmesriikide esitatud 
teabe põhjal, kelle suhtes on tehtud erand, 
samuti komisjoni ning majandus- ja 
rahanduskomitee hinnangute põhjal, tehes
eelkõige kindlaks jätkusuutlikust
eelarvepoliitikast kõrvalekaldumisest 
tulenevad eelarvepositsiooni tegelikud või 
eeldatavad olulised kõrvalekalded keskpika 
perioodi eelarve-eesmärgist või sellele 
suunatud asjakohasest kohandamiskavast.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1466/97
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõrvalekaldumist ei võeta ka arvesse tõsise 
ja üldise majandussurutise korral.

Kõrvalekaldumist ei võeta ka arvesse 
majanduslanguse korral.

Or. en


