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Tarkistus 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 20
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. pt

Perustelu

Vakautussopimuksen seuraukset ovat selkeitä. On tärkeää:
– peruuttaa vakaussopimus ja korvata se autenttisella työllisyyttä ja yhteiskunnallista 
edistymistä koskevalla sopimuksella;
– lisätä yhteiskunnallista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta lisäämällä rakenne- ja 
koheesiorahastojen varoja;
– luoda solidaarisuusrahasto, jossa ylijäämäisiin talousarvioihin kykenevät euroalueen maat 
tukevat maita, joilla on hankaluuksia tuotannon, keskeisten julkisten palvelujen, oikeuksia 
kunnioittavien työpaikkojen ja köyhyyden vähentämisen suhteen; 
– asettaa etusijalle yhteiskunnalliset indikaattorit, työllisyys, asianmukaiset palkat, 
yhteiskunnallinen hyvinvointi ja yhdenvertaiset mahdollisuudet.
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Tarkistus 21
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vakaus- ja kasvusopimus ja 
talouspolitiikan ohjaamisen kehys olisi 
voitava nivottaa kasvun ja työpaikkojen 
lisäämiseen tähtäävään unionin 
strategiaan, ja niillä olisi täydennettävä 
tätä strategiaa, jolla on määrä tehostaa 
unionin kilpailukykyä.

Or. de

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Talouspolitiikan eurooppalaisella 
ohjausjaksolla olisi oltava keskeinen rooli 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 121 artiklan 1 kohdan 
toteuttamisessa, jonka nojalla jäsenvaltiot 
pitävät talouspolitiikkaansa yhteistä etua 
koskevana asiana ja sovittavat 
talouspolitiikkansa yhteen. Avoimuus ja 
riippumaton valvonta ovat olennainen osa 
tehostettua talouspolitiikan ohjausta. 
Neuvoston ja komission olisi julkaistava 
ja ilmoitettava kantojensa ja päätöstensä 
perusteet talouspolitiikan yhteen 
sovittamista koskevan menettelyn 
soveltuvissa vaiheissa.

Or. de
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Tarkistus 23
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän asetuksen säännökset ovat 
täysin Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen ja etenkin sen 7–
11 artiklan säännösten, pöytäkirjassa 
nro 26 olevien määräysten ja 153 artiklan 
5 kohdan säännösten mukaisia.

Or. en

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(9 a) katsoo, että jäsenvaltioille, jotka 
manipuloivat rahoitusta koskevia tietoja, 
väärentävät tilastoja tai antavat vilpillisen 
toiminnan seurauksena harhaanjohtavia 
tietoja, olisi langetettava kertaluonteinen 
sakko.  

Or. de

Tarkistus 25
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Sakko olisi perittävä 
samansuuruisena kaikilta euroa 
maksuvälineenä käyttäviltä jäsenvaltioilta 
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ja sen olisi oltava suuruudeltaan 
vähintään 0,1 prosenttia ja enintään 
0,5 prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
edellisvuoden bkt:sta sen mukaan, miten 
raskauttavaa neuvoston tai komission 
suositusten laiminlyönti on ollut. Jos 
jäsenvaltio manipuloi rahoitusta koskevia 
tietoja, väärentää tilastoja tai antaa 
harhaanjohtavia tietoja, sakkona olisi 
perittävä 0,5 prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion bkt:sta.  

Or. de

Tarkistus 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi sääntö eikä poikkeus.

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 
tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi oikeudenmukaista, tehokasta sekä 
Euroopan unionin demokraattisten 
arvojen ja perustavoitteiden mukaista.

Or. en

Tarkistus 27
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 

(11) Menettely sakon asettamiseksi niille 
jäsenvaltioille, jotka eivät toteuta 
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tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi sääntö eikä poikkeus.

tehokkaita toimenpiteitä liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi, olisi rakennettava siten, että 
sakon asettaminen näille jäsenvaltioille 
olisi oikeudenmukaista, tehokasta sekä 
Euroopan unionin demokraattisten 
arvojen ja perustavoitteiden mukaista.

Or. en

Tarkistus 28
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
jaettava niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joihin ei sovelleta 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja joilla ei ole liiallista 
alijäämää.

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
kohdennettava pysyvään 
kriisimekanismiin (Euroopan 
valuuttarahasto). Odotettaessa kyseisen 
rahaston perustamista sakot olisi 
hyvitettävä Euroopan 
rahoitusvakausvälineelle.

Or. de

Tarkistus 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
jaettava niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joihin ei sovelleta 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä ja joilla ei ole liiallista
alijäämää.

(12) Kerätyistä sakoista saatava tulo olisi 
jaettava niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joilla on liiallista 
alijäämää, jotta voidaan tukea niiden 
mukautumisprosessia tarjoamalla 
rahoitusta, joka kytketään tiukasti 
yhteiskunnallisiin ja ympäristön kannalta 
kestäviin sijoituksiin.
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Or. en

Tarkistus 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, 
joiden rahayksikkö on euro.

2. Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioihin, 
joiden rahayksikkö on euro. Tässä 
asetuksessa tarkoitettuja seuraamuksia ei 
perussopimuksen 153 artikla huomioon 
ottaen sovelleta palkkoihin ja 
työmarkkinoita koskeviin instituutioihin 
eikä etenkään minimipalkkajärjestelmiin 
ja työehtosopimuksia koskeviin 
rakenteisiin. Jotta ali- ja ylijäämän 
maiden taakka voidaan jakaa 
tasaisemmin, tätä asetusta sovelletaan 
vain niihin jäsenvaltioihin, joilla on 
liiallista ylijäämää.

Or. en

Tarkistus 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut 
ehdotuksen. Neuvosto voi muuttaa 
ehdotusta perussopimuksen 293 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Neuvosto päättää tämän päätöksen 
hyväksymisestä määräenemmistöllä. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 32
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus katsotaan neuvoston 
hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut 
ehdotuksen. Neuvosto voi muuttaa 
ehdotusta perussopimuksen 293 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Neuvosto päättää tämän päätöksen 
hyväksymisestä määräenemmistöllä. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta 
perussopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 33
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Komission ehdottama vuotuinen sakko 
on 0,1 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

2. Komission ehdottama vuotuinen sakko 
on vähintään 0,1 prosenttia ja enintään 
0,5 prosenttia suhteessa asianomaisen 
jäsenvaltion edellisvuoden BKT:hen.

Or. de

Tarkistus 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 
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säädetään, komissio voi ehdottaa sakon 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen 
vuoksi tai jos asianomainen jäsenvaltio 
osoittaa komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitettujen neuvoston päätelmien 
hyväksymisestä.

säädetään, komissio voi ehdottaa sakon 
pienentämistä tai sen peruuttamista 
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen tai 
mittavan luonnonkatastrofin vuoksi tai jos 
asianomainen jäsenvaltio osoittaa 
komissiolle perustellun pyynnön 
kymmenen päivän kuluessa 1 kohdassa 
tarkoitettujen neuvoston päätelmien 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 35
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltio manipuloi 
taloustietoja, väärentää tilastoja tai antaa 
harhaanjohtavaa tietoa, neuvosto voi 
tehdä komission ehdotuksesta päätöksen, 
jonka mukaan jäsenvaltion on maksettava 
sakkoa. Kyseessä on kertamaksu, joka on 
0,5 prosenttia asianomaisen jäsenvaltion 
edellisvuoden BKT:sta. Päätös katsotaan 
neuvoston hyväksymäksi, jollei neuvosto 
määräenemmistöllä päätä sen 
hylkäämisestä kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on antanut sen. 
Neuvosto voi muuttaa ehdotusta SEUT-
sopimuksen 293 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 36
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat perussopimuksen 
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joita ei koske 
asetuksen (EU) N:o […/…] mukainen 
liiallista epätasapainoa koskeva menettely 
ja joilla ei myöskään ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää, sen 
mukaan, mikä niiden osuus on 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta 
(BKTL).

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat SEUT-sopimuksen 
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne kohdennetaan pysyvään 
kriisimekanismiin (Euroopan 
valuuttarahasto). Odotettaessa Euroopan 
valuuttarahaston perustamista kyseiset 
sakot hyvitetään Euroopan 
rahoitusvakausvälineelle.

Or. de

Tarkistus 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat perussopimuksen 
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joita ei koske 
asetuksen (EU) N:o […/…] mukainen 
liiallista epätasapainoa koskeva menettely
ja joilla ei myöskään ole perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
vahvistettua liiallista alijäämää, sen 
mukaan, mikä niiden osuus on 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta 
(BKTL).

Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti 
kerätyt sakot ovat perussopimuksen 
311 artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja 
ne jaetaan niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro ja joilla on
perussopimuksen 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti vahvistettua liiallista alijäämää, 
jotta niiden mukautusprosessia voidaan 
tukea järjestämällä rahoitusta, joka 
nivoutuu tiiviisti yhteiskunnalliseen ja 
ympäristöä koskevaan kestävään 
investointiin.

Or. en
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Tarkistus 38
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimielinten ja erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission sekä jäsenvaltioiden 
parlamenttien, hallitusten ja muiden 
asiaankuuluvien elinten vuoropuhelun 
tehostamiseksi ja avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi 
Euroopan parlamentin asiasta vastaava 
valiokunta voi järjestää julkisia 
keskustelutilaisuuksia neuvoston ja 
komission harjoittamasta makrotalouden 
ja julkisen talouden valvonnasta.

Or. de

Tarkistus 39
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä asetus tulee voimaan kun 
taloustilanne on palannut normaaliksi ja 
kun rahoitusmarkkinoiden tehokkaalla 
sääntelyllä on varmistettu, että valtion 
joukkovelkakirjalainoilla ei enää 
keinotella.

Or. en


