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Tarkistus 63
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.

Tarkistus 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en
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Tarkistus 65
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan viite 1 

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 121 artiklan 6 kohta,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan sekä 
148 artiklan 3 ja 4 kohdan,

Or. en

Tarkistus 66
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 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 67
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanosta saatu kokemus ja 
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täytäntöönpanosta saatu kokemus. erityisesti unionin kilpailukyky.

Or. de

Tarkistus 68
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanosta saatu kokemus.

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä menettelyä niiden
tutkimiseksi olisi edelleen kehitettävä niin 
kansallisella kuin unioninkin tasolla
ottaen huomioon vakaus- ja 
kasvusopimuksen täytäntöönpanosta saatu 
kokemus.

Or. en

Tarkistus 69
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanosta saatu kokemus.

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen kehitettävä ja niistä olisi 
keskusteltava kansallisella ja unionin 
tasolla ottaen huomioon vakaus- ja 
kasvusopimuksen täytäntöönpanosta saatu 
kokemus.

Or. en
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Tarkistus 70
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve.

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve jäsenvaltioiden 
kilpailukyvyn parantamiseksi.

Or. de

Tarkistus 71
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve.

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa kestävä 
julkinen talous tai nopea edistyminen 
kestävyyttä kohti jättäen samalla 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve.

Or. en
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Tarkistus 72
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 
investointien tarve.

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa kestävä 
julkinen talous ja nopea edistyminen 
kestävyyttä kohti ja saadaan julkistalouden 
toimiin liikkumavaraa erityisesti, kun 
otetaan huomioon julkisten investointien 
tarve.

Or. en

Tarkistus 73
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Velvoite saavuttaa julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä siinä 
on saatava toimimaan käytännössä 
esittämällä varovaisen finanssipolitiikan 
periaatteet.

(7) Velvoite saavuttaa julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä siinä 
on saatava toimimaan käytännössä 
esittämällä kestävän finanssipolitiikan 
periaatteet.

Or. en

Tarkistus 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Varovainen finanssipolitiikka 
merkitsee, ettei julkisten menojen 
kasvuvauhti tavallisesti ylitä 
bruttokansantuotteen varovaista
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, että 
tätä suurempi kasvu korvataan julkisten 
tulojen harkinnanvaraisella 
kasvattamisella ja että tulojen 
harkinnanvaraiset alennukset korvataan 
menojen vähennyksillä.

(9) Järkevä finanssipolitiikka merkitsee, 
että julkisen talouden on keskipitkällä 
aikavälillä noudatettava tiettyjä menoja ja 
tuloja koskevia ohjeellisia suuntaviivoja. 
Verotulojen kasvu (ilman väliaikaisia 
tulonlähteitä) ei tavallisesti saa jäädä alle 
bruttokansantuotteen keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhdin. Julkisten 
menojen kasvun (suhdannejaksoon 
liittyvine sosiaalietuuksia ja sosiaaliturvaa 
koskevine osineen) ei pitäisi tavallisesti 
ylittää bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia. 
Menojen harkinnanvaraiset lisäykset tai 
harkinnanvaraiset verotulojen 
vähennykset korvataan muilla 
harkinnanvaraisilla lisätoimenpiteillä, 
joko menojen puolella ja/tai verotulojen 
puolella.

Or. en

Perustelu

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.
(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 75
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Varovainen finanssipolitiikka 
merkitsee, ettei julkisten menojen 
kasvuvauhti tavallisesti ylitä
bruttokansantuotteen varovaista
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, että
tätä suurempi kasvu korvataan julkisten
tulojen harkinnanvaraisella 
kasvattamisella ja että tulojen 
harkinnanvaraiset alennukset korvataan 
menojen vähennyksillä.

(9) Kestävä finanssipolitiikka merkitsee 
tiettyjen tulo- ja menopuolen sääntöjen 
noudattamista, jossa rakenteellisten 
verotulojen kasvu lukuun ottamatta 
odottamattomia ja suhdannelähtöisiä 
tuloja ja kertaluontoisia toimenpiteitä ei 
tavallisesti saisi jäädä alle 
bruttokansantuotteen keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhdin suhdannekierron 
aikana. Julkisten menojen kasvuvauhti ei
tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
suhdannekierron aikana, tätä suurempi 
harkinnanvarainen menojen kasvu tai 
harkinnanvarainen verotulojen 
vähentäminen korvataan muilla 
harkinnanvaraisilla lisätoimenpiteillä, 
joko menojen puolella ja/tai verotulojen 
puolella. Kestävään finanssipolitiikkaan 
kuuluu ottaa asianmukaisesti ja 
nimenomaisesti huomioon raskauttavana 
tai lieventävänä tekijänä asetuksessa 
(EY) N:o 1467/97 tarkoitetulla tavalla 
talouden kestävyyden pitkän tähtäimen 
tekijät, kuten sosiaalinen osallistaminen, 
ympäristövaikutukset, erityisesti 
ilmastonmuutos, sekä muiden haitallisten 
ulkoisten vaikutusten sisällyttämiseen 
liittyvät kustannukset, jotka merkitsevät 
taakkaa tuleville sukupolville.

Or. en

Tarkistus 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 

(10) Järkevästä finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
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elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen.

täydellisen elpymisen helpottamiseksi, jos 
talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, myös aikana, jona 
talous toimii alle tavanomaisen 
potentiaalin.

Or. en

Perustelu

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.
(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen.

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu taantumaan.

Or. en
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Tarkistus 78
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen.

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poikkeuksellisesti poiketa 
väliaikaisesti talouden elpymisen 
helpottamiseksi, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 79
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen.

(10) Kestävästä finanssipolitiikasta 
voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 80
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
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jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi. Euroopan parlamentti voi 
kutsua kyseisen jäsenvaltion selittämään 
politiikkaansa asiasta vastaavaan 
valiokuntaan.

Or. en

Tarkistus 81
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

(11) Jos kestävästä finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 82
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

(11) Jos kestävästä finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 83
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi perussopimuksen
136 artiklan nojalla otettava erityinen 
täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä 
tapauksia varten, joissa varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan 
merkittävällä tavalla.

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi SEUT-
sopimuksen 136 artiklan nojalla otettava 
erityinen täytäntöönpanon 
valvontamekanismi niitä tapauksia varten, 
joissa varovaisesta finanssipolitiikasta 
jatkuvasti poiketaan merkittävällä tavalla, 
toimia jätetään toteuttamatta tai ilmenee 
haluttomuutta yhteistyöhön.

Or. en

Tarkistus 84
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi perussopimuksen 
136 artiklan nojalla otettava erityinen 
täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä 
tapauksia varten, joissa varovaisesta
finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan 
merkittävällä tavalla.

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi perussopimuksen 
136 artiklan nojalla otettava erityinen 
täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä 
tapauksia varten, joissa kestävästä 
finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan 
merkittävällä tavalla.

Or. en
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Tarkistus 85
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 2 kohta - a alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
3 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden 
on toimitettava neuvostolle ja komissiolle 
säännöllisin väliajoin perussopimuksen 
121 artiklan mukaista monenvälistä 
valvontaa varten tarvittavat tiedot 
vakausohjelman muodossa; ohjelma on 
olennainen perusta hintavakaudelle ja 
työpaikkoja luovalle voimakkaalle 
kestävälle kasvulle.

1. Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden 
on toimitettava neuvostolle ja komissiolle 
säännöllisin väliajoin perussopimuksen 
121 artiklan mukaista monenvälistä 
valvontaa varten tarvittavat tiedot 
vakausohjelman muodossa; ohjelma on 
olennainen perusta hintavakaudelle, 
kilpailukyvylle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle.

Or. de

Tarkistus 86
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 2 kohta - c alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
3 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä, talouden kilpailukyvyn 
kasvu-urasta ja indikaattoreista ja 
keskeisistä taloutta koskevista oletuksista 
on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
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vähintään kolme seuraavaa vuotta. käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Or. en

Tarkistus 87
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana.

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
SEUT-sopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden 
vakausohjelmissaan esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin
tavoitteet sekä velan arvioidun kehityksen, 
arvioi, ovatko ohjelman perustana olevat 
taloutta koskevat oletukset uskottavia, 
onko julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai 
ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana.

Or. en

Tarkistus 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - kolmas alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukseen on varovaisen
finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
ja verotulojen kasvu-ura ottaen huomioon 
mahdolliset harkinnanvaraisten 
toimenpiteiden korvaamisen vaikutukset 
ovat järkevän finanssipolitiikan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 89
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on kestävän finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 90
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - johdantolause 
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Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään kestävänä ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen arvioitua 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, jossa 
verotulojen kasvu ei alita tulojen kasvua, 
paitsi jos ylitykset tai puutteet korvataan 
harkinnanvaraisilla tulo- tai menopuolen
toimenpiteillä;

Or. en

Perustelu

Ks. Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö EAY:n tarkistus 1. Lisäksi väite, jonka mukaan 
hallitukset voivat valvoa menoja, mutta eivät tuloja, on epätosi. Niin menot kuin tulotkin ovat 
voimakkaassa vuorovaikutuksessa suhdannekiertoon, ja laskusuhdanne tuhoaa verotuloja 
samalla tavalla kuin se lisää julkisia menoja.
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Tarkistus 92
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen kestävää 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

(b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, verotulojen vuotuisen kasvun 
olisi ylitettävä bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhti kun 
taas menojen vuotuinen keskipitkän 
aikavälin kasvu ei saisi ylittää tasoa, joka 
on alle bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin.
Suhdannekiertoon liittyvien 
työttömyysetuuksien ja muiden 
sosiaalimenojen vaikutusta ei oteta 
huomioon laskettaessa ja arvioitaessa 
julkisten menojen kasvu-uraa. 
Poikkeamisia näistä menojen ja tulojen 
ohjeellisista kasvu-urista ei katsota 
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ongelmaksi, jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä joko 
tulo- tai menopuolella tai molemmissa. 
Julkisten menojen kasvuvauhdin vajaus 
verrattuna bruttokansantuotteen 
varovaiseen keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtiin ja verotulojen 
kasvuvauhdin ylitys verrattuna 
bruttokansantuotteen keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhtiin määritellään 
molemmat niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 94
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - b kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

(b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen kestävän keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhdin, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen kestävään 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 95
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Kestävää keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - kuudes alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, jotka 
edistävät kasvua, työpaikkoja sekä 
sosiaalista ja alueellista koheesiota 
koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamista.
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paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 97
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - kuudes alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto voi ottaa huomioon ainoastaan
sellaisten suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en



PE458.552v01-00 22/38 AM\856336FI.doc

FI

Tarkistus 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään niihin 
uudistuksiin, joilla säilytetään nykyiset 
työpaikat ja luodaan uusia ja parempia 
työpaikkoja, sekä uudistuksiin, jotka 
perustuvat julkisiin investointeihin. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

Or. en

Tarkistus 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla vahvistetaan 
monipilarista järjestelmää. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
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johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 100
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa huomiota 
kiinnitetään erityisesti eläkeuudistuksiin, 
kun otetaan käyttöön pakollisen täysin 
rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen 
järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
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Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, myös välittömästi sen 
jälkeen ja sinä ajanjaksona, kun talous 
toimii edelleen alle potentiaalinsa, 
jäsenvaltioiden sallitaan tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu taantumaan, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta talouden elpymisen 
helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 103
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Ainoastaan jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 104
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 105
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
5 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
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Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomiteaa kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.

Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.

Or. en

Tarkistus 106
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
6 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous-
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous-
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen kestävästä 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en
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Tarkistus 107
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
6 artikla - 2 kohta - ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 108
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
6 artikla - 2 kohta - toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 

Kestävästä finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
kestävän finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
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peräkkäisen vuoden aikana. peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
6 artikla - 2 kohta - kolmas alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu taantumaan.

Or. en

Tarkistus 110
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
6 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.

3. Jos merkittävä poikkeama kestävästä 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.

Or. en
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Tarkistus 111
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 6 kohta - a alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
7 artikla - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle.

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle, kilpailukyvylle ja 
työpaikkoja luovalle voimakkaalle 
kestävälle kasvulle.

Or. de

Tarkistus 112
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
7 artikla - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä, talouden kilpailukyvyn 
kasvu-urasta ja indikaattoreista ja 
keskeisistä taloutta koskevista oletuksista 
on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
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lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Or. en

Tarkistus 113
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat ja/tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana ja kestävään 
lähentymiseen pääsemiseksi.

1. Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
SEUT-sopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden 
vakausohjelmissaan esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet sekä yleisen velkatason
arvioidun kehityksen, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai 
ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana.

Or. en

Tarkistus 114
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - kolmas alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on kestävän finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 115
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään kestävänä ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 116
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - neljäs alakohta - a kohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 

(a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
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ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

ylitä bruttokansantuotteen kestävää 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 117
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - viides alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Kestävää keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 118
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - kuudes alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
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rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto voi ottaa huomioon ainoastaan
sellaisten suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
julkinen ja jakojärjestelmään perustuvan 
rahoituksen pilari. Näitä uudistuksia 
toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan 
poiketa niiden julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen johtavalta 
sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama 
vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en
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Tarkistus 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla vahvistetaan 
monipilarista järjestelmää. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 121
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - seitsemäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 

Näissä uudistuksissa huomiota 
kiinnitetään erityisesti eläkeuudistuksiin, 
kun otetaan käyttöön pakollisen täysin 
rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen 
järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
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keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu taantumaan, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 123
David Casa

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 

Ainoastaan jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
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sopeuttamisuralta. sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 124
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 1 kohta - yhdeksäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 125
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
9 artikla - 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomiteaa kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomiteaa kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
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lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.

jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.

Or. en

Tarkistus 126
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
10 artikla - 1 kohta - ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
kestävästä finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla - 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/1997
10 artikla - 2 kohta - neljäs alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu taantumaan.



PE458.552v01-00 38/38 AM\856336FI.doc

FI

yleiseen laskusuhdanteeseen.

Or. en


