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Muudatusettepanek 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pt

Selgitus

Stabiilsuspakti (SP) tagajärjed on selged. Tähtis on:
– SP tühistada ja asendada see tõelise tööhõive ning sotsiaalse progressi paktiga;
– suurendada struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi täiendamise abil sotsiaalset ja 
majanduslikku ühtekuuluvust;
– moodustada solidaarsusfond, millesse panustavad need eurotsooni riigid, kelle eelarve on 
ülejäägiga ning millest toetatakse riike, kellel on probleeme tootmise, elutähtsate avalike 
teenuste, õigusi andvate töökohtade loomise ja vaesuse kaotamisega;
– seada esikohale sotsiaalsed näitajad, tööhõive ja korralikud palgad, sotsiaalne heaolu ja 
võrdsed võimalused.
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Muudatusettepanek 21
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Stabiilsuse ja kasvu pakt ning 
terviklik majanduse juhtimise raamistik 
peaksid täiendama ELi majanduskasvu ja 
tööhõive strateegiat, mille eesmärk on 
suurendada ELi konkurentsivõimet, ning 
olema selle strateegiaga ühildatavad.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta peaks olulisel määral 
aitama täita Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (ELTL) artikli 121 lõiget 1, mille 
kohaselt liikmesriigid käsitlevad oma 
majanduspoliitikat kui ühise huvi 
küsimust ning kooskõlastavad selle. 
Tõhusama majanduse juhtimise juurde 
kuuluvad lahutamatult läbipaistvus ja 
sõltumatu järelevalve. Nõukogu ja 
komisjon peaksid majanduspoliitika 
koordineerimisprotsessi igal asjaomasel 
etapil avalikustama ja selgitama oma 
seisukohtade ja otsuste tagamaid.

Or. de



AM\856350ET.doc 5/12 PE458.555v04-00

ET

Muudatusettepanek 23
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käesoleva määruse sätted on kõigiti 
kooskõlas ELTLi horisontaalsete 
klauslite, nimelt selle artiklitega 7, 8, 9, 10 
ja 11, samuti protokolli nr 26 ja artikli 
153 lõike 5 sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Juhul, kui liikmesriik manipuleerib 
finantsandmetega, võltsib statistikat või 
esitab eksitavat teavet, tuleks rikkumise 
eest määrata ühekordne trahv.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Trahv peaks olema ühesugune 
kõigile eurot rahaühikuna kasutavatele 
liikmesriikidele: sõltuvalt nõukogu või 
komisjoni soovituste järgimata jätmise 
ulatusest minimaalselt 0,1% ja 
maksimaalselt 0,5% vastava liikmesriigi 
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eelneva aasta sisemajanduse 
koguproduktist (SKP). Kui liikmesriik 
manipuleerib finantsandmetega, võltsib 
statistikat või esitab eksitavat teavet, peaks 
trahv olema 0,5% selle liikmesriigi SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Menetlus trahvide kohaldamiseks 
selliste liikmesriikide suhtes, kes ei võta 
makromajanduse tasakaalunihete 
korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks 
üles ehitada nii, et trahvi kohaldamine 
sellise liikmesriigi suhtes oleks reegel 
mitte erand.

11. Menetlus trahvide kohaldamiseks 
selliste liikmesriikide suhtes, kes ei võta 
makromajanduse tasakaalunihete 
korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks 
üles ehitada nii, et trahvi kohaldamine 
sellise liikmesriigi suhtes oleks õiglane, 
tõhus ning Euroopa Liidu 
põhieesmärkide ja demokraatlike 
väärtustega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Menetlus trahvide kohaldamiseks 
selliste liikmesriikide suhtes, kes ei võta 
makromajanduse tasakaalunihete 
korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks 
üles ehitada nii, et trahvi kohaldamine 
sellise liikmesriigi suhtes oleks reegel 
mitte erand.

11. Menetlus trahvide kohaldamiseks 
selliste liikmesriikide suhtes, kes ei võta 
makromajanduse tasakaalunihete 
korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks 
üles ehitada nii, et trahvi kohaldamine 
sellise liikmesriigi suhtes oleks õiglane, 
tõhus ning Euroopa Liidu 
põhieesmärkide ja demokraatlike 
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väärtustega kooskõlas.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kogutud trahvisummad tuleks jaotada 
selliste eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide vahel, kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust ja kellel ei ole ülemäärast 
eelarvepuudujääki.

12. Kogutud trahvisummad tuleks eraldada 
alalise kriisiohjamismehhanismi 
(Euroopa Valuutafondi) jaoks. Kuni 
sellise fondi loomiseni tuleks 
trahvisummad kanda Euroopa 
Finantsstabiilsusvahendi kreeditisse.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kogutud trahvisummad tuleks jaotada 
selliste eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide vahel, kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust ja kellel ei ole ülemäärast 
eelarvepuudujääki.

12. Kogutud trahvisummad tuleks jaotada 
selliste eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide vahel, kellel on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, ning selle abil tuleks 
toetada nende kohanemisprotsessi, 
rahastades meetmeid, mis on rangelt 
seotud säästvate sotsiaalsete ja 
keskkonnakaitseliste investeeringutega.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
suhtes. Aluslepingu artiklit 153 silmas 
pidades ei mõjuta käesolevas määruses 
ette nähtud karistused palgaküsimust ja 
sellega seotud tööturu institutsioone, 
eelkõige miinimumpalga süsteeme ja 
kollektiivlepingute korraldust. 
Kohanemiskoormuse jagamiseks 
eelarvepuudujäägiga ja -ülejäägiga 
riikide vahel rakendatakse käesolevat 
määrust üksnes ülemäärase eelarve 
ülejäägiga liikmesriikide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsus loetakse nõukogus vastuvõetuks 
juhul, kui nõukogu ei ole kümne päeva 
jooksul pärast komisjoni poolt otsuse 
vastuvõtmist otsustanud seda
kvalifitseeritud häälteenamusega tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

Otsus võetakse nõukogus vastu 
kvalifitseeritud häälteenamusega. Nõukogu 
võib ettepanekut muuta vastavalt 
aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsus loetakse nõukogus vastuvõetuks 
juhul, kui nõukogu ei ole kümne päeva 
jooksul pärast komisjoni poolt otsuse 
vastuvõtmist otsustanud seda
kvalifitseeritud häälteenamusega tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

Otsus võetakse nõukogus vastu 
kvalifitseeritud häälteenamusega. Nõukogu 
võib ettepanekut muuta vastavalt 
aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni ettepanekul kehtestatava iga-
aastase trahvi suurus on 0,1% vastava 
liikmesriigi eelneva aasta SKPst.

2. Komisjoni ettepanekul kehtestatava iga-
aastase trahvi suurus on minimaalselt 0,1% 
ja maksimaalselt 0,5% vastava liikmesriigi 
eelneva aasta SKPst.

Or. de

Muudatusettepanek 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib komisjon 
erakorraliste majandusolude korral või 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotlusel, mis on esitatud komisjonile 

3. Erandina lõikest 2 võib komisjon 
erakorraliste majandusolude või suurte 
loodusõnnetuste korral või asjaomase 
liikmesriigi põhjendatud taotlusel, mis on 
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kümne päeva jooksul pärast lõikes 1 
osutatud nõukogu järelduste vastuvõtmist, 
teha ettepaneku vähendada trahvi suurust 
või trahv tühistada.

esitatud komisjonile kümne päeva jooksul 
pärast lõikes 1 osutatud nõukogu järelduste 
vastuvõtmist, teha ettepaneku vähendada 
trahvi suurust või trahv tühistada.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui liikmesriik manipuleerib 
finantsandmetega, võltsib statistikat või 
esitab eksitavat teavet, võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul võtta vastu otsuse 
nõuda liikmesriigilt trahvi maksmist. 
Selline trahv moodustab ühekordse makse 
suurusega 0,5% vastava liikmesriigi 
eelneva aasta SKPst. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastu võetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul 
pärast selle vastuvõtmist komisjoni poolt 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega otsuse tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artikli 3 kohaselt 
kogutud trahvisummad arvatakse 
aluslepingu artiklis 311 osutatud muude 

Käesoleva määruse artikli 3 kohaselt 
kogutud trahvisummad arvatakse 
aluslepingu artiklis 311 osutatud muude 
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tulude hulka ning jaotatakse 
proportsionaalselt nende osale nõudeid 
täitvate liikmesriikide üldises 
kogurahvatulus selliste eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
vahel, kelle suhtes ei kohaldata 
ülemäärase tasakaalunihke menetlust 
määruse (EL) nr […/…] tähenduses ja 
kellel ei ole aluslepingu artikli 126 lõike 6 
kohast ülemäärast eelarvepuudujääki.

tulude hulka ning eraldatakse alalise 
kriisiohjamismehhanismi (Euroopa 
Valuutafondi) jaoks. Kuni Euroopa 
Valuutafondi loomiseni kantakse need 
trahvid Euroopa Finantsstabiilsusvahendi 
kreeditisse.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artikli 3 kohaselt 
kogutud trahvisummad arvatakse 
aluslepingu artiklis 311 osutatud muude 
tulude hulka ning jaotatakse 
proportsionaalselt nende osale nõudeid 
täitvate liikmesriikide üldises 
kogurahvatulus selliste eurot rahaühikuna 
kasutavate liikmesriikide vahel, kelle 
suhtes ei kohaldata ülemäärase 
tasakaalunihke menetlust määruse (EL) 
nr […/…] tähenduses ja kellel ei ole
aluslepingu artikli 126 lõike 6 kohast 
ülemäärast eelarvepuudujääki.

Käesoleva määruse artikli 3 kohaselt 
kogutud trahvisummad arvatakse 
aluslepingu artiklis 311 osutatud muude 
tulude hulka ning jaotatakse 
proportsionaalselt nende osale nõudeid 
täitvate liikmesriikide üldises 
kogurahvatulus selliste eurot rahaühikuna 
kasutavate liikmesriikide vahel, kellel on
aluslepingu artikli 126 lõike 6 kohane 
ülemäärane eelarvepuudujääk, et toetada 
nende kohanemisprotsessi, rahastades 
meetmeid, mis on rangelt seotud säästvate 
sotsiaalsete ja keskkonnakaitseliste 
investeeringutega.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arutelu tõhustamiseks ELi 
institutsioonide, eelkõige ühelt poolt 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni, ning teisalt liikmesriikide 
parlamentide, valitsuste ja muude 
asjaomaste organite vahel ning suurema 
läbipaistvuse ja vastutuse tagamiseks võib 
Euroopa Parlamendi pädev komisjon 
korraldada avalikke arutelusid nõukogu 
ja komisjoni teostatud makromajandus-
liku ja eelarvejärelevalve teemal.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev määrus jõustub, kui normaalsed 
majandusolud on taastatud ja 
finantsturgude tulemuslik reguleerimine 
tagab, et riikide võlakirjad ei ole enam 
spekuleerimise objektiks.

Or. en


