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Muudatusettepanek 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. pt

Selgitus

Stabiilsuspakti tagajärjed on selged. Vaja on:
- tunnistada stabiilsuspakt kehtetuks ja asendada see reaalse tööhõive ja sotsiaalarengu 
paktiga;
- suurendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust arvukamate struktuurifondidega ja 
Ühtekuuluvusfondiga;
- luua Euroopa Liidu Solidaarsusfond, kuhu sissemakseid teevad ELi riigid eelarvelisest 
ülejäägist, et toetada raskustes olevaid riike, tootmist, avalikke esmatarbeteenuseid, õigustega 
tööhõivevõimaluste loomist ja vaesuse likvideerimist;
- pidada prioriteediks sotsiaalseid näitajaid, tööhõivet ja väärikaid palku, sotsiaalset heaolu 
ja võrdseid võimalusi.
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Muudatusettepanek 45
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1 

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 ning 4;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On vaja tugineda majandus- ja rahaliidu 
toimimise esimese kümne aasta jooksul 
saadud kogemustele.

(2) On vaja tugineda majandus- ja rahaliidu 
toimimise esimese kümne aasta jooksul 
saadud kogemustele makromajanduslike 
tasakaalunihete osas.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See menetlus peaks tuginema 
häiremehhanismile, et tekkivad 
makromajanduse tasakaalunihked 
tuvastataks juba varakult. See peaks 
põhinema ülevaatliku ja läbipaistva 
tulemustabeli kasutamisel koos 
majandusolukorra hindamisega.

(6) See menetlus peaks tuginema 
häiremehhanismile, et tekkivad 
makromajanduse tasakaalunihked 
tuvastataks juba varakult. See peaks 
põhinema ülevaatliku ja läbipaistva 
tulemustabeli kasutamisel koos 
majandusolukorra hindamisega,
keskendudes eriti konkurentsivõimele.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemustabel peaks koosnema 
teatavatest majandus- ja finantsnäitajatest, 
mis on olulised makromajanduse 
tasakaalunihete tuvastamiseks, ning neile 
vastavatest sihtkünnistest. Tulemustabeli 
sisu võib aja jooksul muutuda, muu hulgas 
seoses makromajanduse stabiilsust 
ähvardavate ohtude muutumisega või 
asjakohase statistika parema 
kättesaadavusega.

(7) Tulemustabel peaks koosnema 
teatavatest majandus- ja finantsnäitajatest, 
mis on olulised konkurentsivõime ja
makromajanduse tasakaalunihete 
tuvastamiseks, ning neile vastavatest 
sihtkünnistest. Tulemustabeli sisu võib aja 
jooksul muutuda, muu hulgas seoses 
makromajanduse stabiilsust ähvardavate 
ohtude muutumisega või asjakohase 
statistika parema kättesaadavusega.

Or. de
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Muudatusettepanek 50
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks mitmepoolse 
järelevalve menetluse ja häiremehhanismi 
põhjal välja selgitama liikmesriigid, kelle 
olukorda tuleb põhjalikult analüüsida. 
Olukorra põhjalik analüüs peaks hõlmama 
vastavas liikmesriigis esinevate 
tasakaalunihete põhjuste igakülgset 
analüüsi. Seda tuleks arutada nõukogus ja 
eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide eurorühmas.

(9) Komisjon peaks mitmepoolse 
järelevalve menetluse ja häiremehhanismi 
põhjal välja selgitama liikmesriigid, kelle 
olukorda tuleb põhjalikult analüüsida. 
Olukorra põhjalik analüüs peaks hõlmama 
vastavas liikmesriigis esinevate 
tasakaalunihete põhjuste igakülgset 
analüüsi. See peaks tuginema terve rea 
majanduslike muutujate üksikasjalikule 
analüüsile ja peaks tunnustama 
rahvuslikke omapärasid töösuhete ja 
sotsiaalse dialoogi osas. Seda tuleks
arutada nõukogus ja eurot rahaühikuna 
kasutavate liikmesriikide eurorühmas.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tasakaalunihete hindamisel tuleks 
arvesse võtta nende ulatust, seda, kuivõrd 
neid võib pidada mittejätkusuutlikuks, ning 
negatiivsete majandus- ja finantsilmingute 
ülekandumise võimalusi teistesse 
liikmesriikidesse. Samuti tuleks vaadelda 
asjaomase liikmesriigi suutlikkust 
majandust kohandada ja eelnevat 
kogemust varasemate käesoleva määruse 
alusel esitatud soovituste täitmisel ning 
muude aluslepingu artikli 121 alusel 
mitmepoolse järelevalve raames esitatud 
soovituste täitmisel, eriti liikmesriikide ja 
ELi majanduspoliitika laiemate suuniste 

(11) Tasakaalunihete hindamisel tuleks 
arvesse võtta nende ulatust, seda, kuivõrd 
neid võib pidada mittejätkusuutlikuks, ning 
negatiivsete majandus- ja finantsilmingute 
ülekandumise võimalusi teistesse 
liikmesriikidesse. Tasakaalunihete 
struktuurilist või lühiajalist olemust, nagu 
ka nende rahvusriigist, liidust või välistest 
asjaoludest tulenevaid põhjusi tuleb 
mõista. Vastastikusi seoseid eri 
liikmesriikide tegevusvõimaluste vahel ja 
ka mõju kandumise efekte tuleks 
asjakohaselt arvesse võtta. Samuti tuleks 
vaadelda asjaomase liikmesriigi eelnevat 
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järgimisel. kogemust varasemate käesoleva määruse 
alusel esitatud soovituste täitmisel ning 
muude aluslepingu artikli 121 alusel 
mitmepoolse järelevalve raames esitatud 
soovituste täitmisel, eriti liikmesriikide ja 
ELi majanduspoliitika laiemate suuniste 
järgimisel ning nende soovituste tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui on tuvastatud makromajanduse
tasakaalunihe, tuleks vastavale 
liikmesriigile esitada soovitused juhistega, 
kuidas oleks majanduspoliitiliselt 
asjakohane reageerida. Asjaomane 
liikmesriigi majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
kättesaadavad poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarve- ja
palgapoliitika, tööturud, toodete ja 
teenuste turg ning finantssektori 
reguleerimine.

(12) Kui on tuvastatud makromajanduse
tasakaalunihe, tuleks vastavale 
liikmesriigile esitada soovitused juhistega, 
kuidas oleks majanduspoliitiliselt 
asjakohane reageerida. Asjaomane 
liikmesriigi majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
kättesaadavad poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarvepoliitika, 
tööturud, toodete ja teenuste turg ning 
finantssektori reguleerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui on tuvastatud makromajanduse
tasakaalunihe, tuleks vastavale 
liikmesriigile esitada soovitused juhistega, 
kuidas oleks majanduspoliitiliselt 
asjakohane reageerida. Asjaomane 
liikmesriigi majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
kättesaadavad poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarve- ja 
palgapoliitika, tööturud, toodete ja 
teenuste turg ning finantssektori 
reguleerimine.

(12) Kui on tuvastatud makromajanduse
tasakaalunihe, tuleks vastavale 
liikmesriigile esitada soovitused juhistega, 
kuidas oleks majanduspoliitiliselt 
asjakohane reageerida. Asjaomane 
liikmesriigi majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
asjakohased poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks
põhinema põhjalikul dialoogil 
sotsiaalpartnerite ja muude rahvuslike 
sidusrühmadega ning peaks täiel määral 
arvestama piirangutega, mis nende 
asjakohaste isikute põhiõigused seavad 
valitsuse tegevusele. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarvepoliitika, 
tööturud, toodete ja teenuste turg ning 
finantssektori reguleerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriik, kelle suhtes on algatatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlus, peaks 
koostama parandusmeetmete kava, milles 
määratletakse üksikasjalikult nõukogu 
soovituste järgimiseks kavandatud 
meetmed. Parandusmeetmete kava peaks 
sisaldama kavandatud meetmete 
rakendamise ajakava. Nõukogu peaks selle 
komisjoni aruande alusel kinnitama.

(15) Liikmesriik, kelle suhtes on algatatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlus, peaks 
koostama parandusmeetmete kava, milles 
määratletakse üksikasjalikult nõukogu 
soovituste järgimiseks kavandatud 
meetmed. Parandusmeetmete kava peaks 
kajastama tasakaalunihete olemust, 
piirduma poliitikasuundadega 
valitsusasutuste seaduspärase järelvalve 
all ja sisaldama kavandatud meetmete 
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rakendamise ajakava. Nõukogu peaks selle 
komisjoni aruande alusel kinnitama.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjonile tuleks anda ülevaatliku 
tulemustabeli suhtes volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt. Delegeeritud õigusaktid on 
eeskätt vajalikud, et luua nimekiri 
asjakohastest näitajatest, mida 
tulemustabel peaks sisaldama, ja 
kohandada näitajate koosseisu, 
künnisväärtusi ja kasutatud 
metodoloogiat. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistustöö käigus 
läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil ja 
sotsiaalpartneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Käesoleva määruse sätted on 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu horisontaalsete 
sätetega, nimelt artiklitega 7, 8, 9, 10, 11 
ja artikli 153 lõikega 5, samuti protokoll 
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26 sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik
suundumus, mis mõjutab või võib 
mõjutada negatiivselt liikmesriigi 
majanduse või majandus- ja rahaliidu või 
Euroopa Liidu kui terviku nõuetekohast 
toimimist; 

a) „tasakaalunihe” – pidevalt lahknev 
suundumus kogunõudluse ja 
kogupakkumise vahel, mis viib 
süstemaatilise ülejäägini või puudujäägini 
majanduse kogusäästude osas, mis 
mõjutab või võib mõjutada negatiivselt 
liikmesriigi majanduse või majandus- ja 
rahaliidu või Euroopa Liidu kui terviku 
nõuetekohast toimimist;

Or. en

Selgitus

Et luua hästi funktsioneeriv poliitikaprotsess, on vaja üldist, kuid täpset definitsiooni, mis 
hõlmab tasakaalunihete kõiki võimalikke liike. Muudatusettepanek pakub sellise definitsiooni. 

Muudatusettepanek 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik 
suundumus, mis mõjutab või võib 
mõjutada negatiivselt liikmesriigi 
majanduse või majandus- ja rahaliidu või 
Euroopa Liidu kui terviku nõuetekohast 
toimimist; 

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik 
suundumus, mis mõjutab või võib 
mõjutada negatiivselt liikmesriigi 
majanduse või majandus- ja rahaliidu või 
Euroopa Liidu kui terviku nõuetekohast 
toimimist või konkurentsivõimet; 
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Or. en

Muudatusettepanek 59
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik 
suundumus, mis mõjutab või võib 
mõjutada negatiivselt liikmesriigi 
majanduse või majandus- ja rahaliidu või 
Euroopa Liidu kui terviku nõuetekohast 
toimimist; 

a) „tasakaalunihe” – pidevalt lahknev 
suundumus kogunõudluse ja 
kogupakkumise vahel, mis viib 
süstemaatilise ülejäägini või puudujäägini 
majanduse kogusäästude osas, mis 
mõjutab või võib mõjutada negatiivselt 
liikmesriigi majanduse või majandus- ja 
rahaliidu või Euroopa Liidu kui terviku 
nõuetekohast toimimist;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „ülemäärane tasakaalunihe” – suur 
tasakaalunihe, sealhulgas 
tasakaalunihked, mis ohustavad
majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist.

b) „ülemäärane tasakaalunihe” – suur 
makromajanduslik majandus- ja 
rahaliidu tasakaalunihe, mis häirib 
majandus- ja rahaliidu ühe või paljude 
liikmesriikide ühtlast ja elujõulist 
majandusarengut.

Or. de
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Muudatusettepanek 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
liikmesriikidega tasakaalunihete varajase 
tuvastamise ja jälgimise hõlbustamiseks 
ülevaatliku tulemustabeli.

1. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga
tasakaalunihete varajase tuvastamise ja 
jälgimise hõlbustamiseks ülevaatliku 
tulemustabeli.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
liikmesriikidega tasakaalunihete varajase 
tuvastamise ja jälgimise hõlbustamiseks 
ülevaatliku tulemustabeli.

1. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga
tasakaalunihete varajase tuvastamise ja 
jälgimise hõlbustamiseks ülevaatliku 
tulemustabeli, järgides käesoleva artikli 
lõigetes 2 ja 4 sätestatud korda ja 
tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab pärast konsulteerimist 
liikmesriikidega tasakaalunihete varajase 
tuvastamise ja jälgimise hõlbustamiseks 

1. Komisjon koostab pärast laiaulatuslikku
konsulteerimist kõigi liikmesriikide ja 
Euroopa Parlamendiga tasakaalunihete 
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ülevaatliku tulemustabeli. varajase tuvastamise ja jälgimise 
hõlbustamiseks ülevaatliku tulemustabeli.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest. Komisjon 
võib kehtestada nende näitajate jaoks 
alumise või ülemise künnisväärtuse, mis 
toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest, mis 
pööravad erilist tähelepanu liikmesriikide 
konkurentsivõimele. Komisjon võib 
kehtestada nende näitajate jaoks alumise 
või ülemise künnisväärtuse, mis toimivad 
häiretasemetena. Selliste liikmesriikide 
suhtes, kelle rahaühik on euro, võidakse 
kohaldada erinevaid künnisväärtusi kui 
muude liikmesriikide suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja
makrorahanduslikest näitajatest. 
Komisjon võib kehtestada nende näitajate 
jaoks alumise või ülemise künnisväärtuse, 
mis toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest,
makrorahanduslikest ja sotsiaalsetest 
näitajatest. Need lubaks kindlaks teha 
tõsiseid lahknevusi kogunõudluse ja 
pakkumise vahel ning majanduse 
sissetuleku ja tarbimise vahel. Sotsiaalsete 
näitajate hulka kuuluks muuhulgas 
näitajad, mis iseloomustavad ebavõrdsust, 
madalat töötasu ja töötavate vaeste 
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suhtes. esinemissagedust, töötulu osa kogu SKPst 
ja kasumimäära väärtust ühiku kohta.

Or. en

Selgitus

See tugineb tasakaalunihete definitsioonile, ettenähtud muudatusega 1. Esmatähtis on 
hõlmata sotsiaalseid näitajaid, eriti ebavõrdsuse kohta, sest kõrge ja/või suurenev ebavõrdsus 
on sissetulekute skaala tipu üleliigsete säästude ja madala või keskmise sissetulekuga 
segmentide liigse võlakoormuse peamisi põhjuseid. 

Muudatusettepanek 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest. Komisjon 
võib kehtestada nende näitajate jaoks 
alumise või ülemise künnisväärtuse, mis 
toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest, mis on 
kohased mõõtmaks liikmesriikide
majanduslikku tasakaalu ja 
konkurentsivõimet võrreldes teiste 
liikmesriikidega. Komisjon võib 
kehtestada nende näitajate jaoks alumise 
või ülemise künnisväärtuse, mis toimivad 
häiretasemetena. Selliste liikmesriikide 
suhtes, kelle rahaühik on euro, võidakse 
kohaldada erinevaid künnisväärtusi kui 
muude liikmesriikide suhtes.

Or. en

Selgitus

Näitajate määrusesse sätestamine mõjutaks paindlikkust, mida on selle menetluse jaoks vaja. 
Otsus näitajate valiku osas tuleks selle asemel jätta Euroopa Komisjonile, koos võimalikult 
suure ekspertide panusega.
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Muudatusettepanek 67
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest. 
Komisjon võib kehtestada nende näitajate 
jaoks alumise või ülemise künnisväärtuse, 
mis toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
näitajatest, mis on asjakohased
potentsiaalsete makromajanduslike ja 
makrorahanduslike tasakaalunihete riski 
kindlakstegemiseks Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide tasandil. Komisjon võib 
kehtestada nende näitajate jaoks 
indikatiivse alumise või ülemise 
künnisväärtuse, mis toimivad 
häiretasemetena. Künnisväärtused väliste 
tasakaalunihete kohta rõhutavad 
sümmeetriliselt nii üleliigseid puudujääke 
kui ka ülejääke. Selliste liikmesriikide 
suhtes, kelle rahaühik on euro, võidakse 
kohaldada erinevaid künnisväärtusi kui 
muude liikmesriikide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest. 
Komisjon võib kehtestada nende näitajate 
jaoks alumise või ülemise künnisväärtuse, 
mis toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest,
makrorahanduslikest ja sotsiaalsetest 
näitajatest. Need lubaks kindlaks teha 
tõsiseid lahknevusi kogunõudluse ja 
pakkumise vahel ning majanduse 
sissetuleku ja tarbimise vahel ning 
kajastada lühiajalist, struktuurilist ja 
keskpikka suundumust. Komisjon 
kehtestab nende näitajate jaoks 
soovitusliku ja sümmeetrilise alumise või 
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ülemise künnisväärtuse, mis toimivad 
häiretasemetena. 

Or. en

Muudatusettepanek 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tulemustabelisse lisatavate näitajate 
nimekiri ja künnisväärtused peaksid 
võimaldama märgata sisemisi ja väliseid 
makromajanduslikke tasakaalunihkeid. 

Or. en

Selgitus

Näitajate määrusesse sätestamine mõjutaks paindlikkust, mida on selle menetluse jaoks vaja. 
Otsus näitajate valiku osas tuleks selle asemel jätta Euroopa Komisjonile, koos võimalikult 
suure ekspertide panusega. 

Muudatusettepanek 70
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab vastavalt artiklile -12 
ja artiklites -12 a ning -12 b sätestatud 
tingimustel delegeeritud õigusaktide abil 
vastu meetmed, kehtestades nimekirja 
asjakohastest näitajatest, mida 
tulemustabel peab sisaldama. Näitajate 
nimekiri peaks sisaldama järgmisi 
näitajate kogumeid: 
- sisemised tasakaalustamatused, sh era-
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ja avaliku sektori võlakoormus, 
sissetulekute ebavõrdsus, loodusvarade 
tootlikkus, harmoniseeritud tarbijahinna
indeks, era- ja avaliku sektori teadus- ja 
arendustegevus, haridus, täistööajale 
taandatud tööhõive määr, territoriaalne 
ühtekuuluvus, arengud varade hindade 
osas erilise rõhuasetusega kinnisvarale ja 
finantsturud; 
- välised tasakaalustamatused, sh 
jooksevkonto tasakaal, erilise 
rõhuasetusega selle energia 
komponendile, välismaiste finantsvarade 
osakaal SKPst, kõrgtehnoloogia 
kogueksport mujale maailma protsendina 
kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga konsulteeritakse turgude 
stabiilsust puudutavate esialgsete 
näitajate osas.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Keskpangaga 
konsulteeritakse varade hindade 
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arengutesse puutuvate näitajate 
küsimuses.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon võtab vastavalt artiklile -12 
a ja artiklites -12 b ning -12 c sätestatud 
tingimustel delegeeritud õigusaktide abil 
vastu meetmed, kehtestades nimekirja 
asjakohaseid näitajaid, mida tulemustabel 
peab sisaldama. Näitajate nimekiri peaks 
sisaldama järgmisi näitajate kogumeid: 
a) sisemised tasakaalustamatused, sh era-
ja avaliku sektori võlakoormus ja selle 
arengutendents; sisemaine sissetulekute 
ebavõrdsus; tööpuuduse määr; madala 
tasu ja töötavate vaeste esinemissagedus, 
töötulu osa kogu SKPst ja kasumimäär 
ühiku kohta ning arengud varade hindade 
osas erilise rõhuasetusega kinnisvarale ja 
finantsturud;
b) välised tasakaalustamatused, sh 
jooksevkonto sisu, tasakaal ja 
arengutendents; eksporditurgude 
osakaalu arengutendents Euroopa Liidus 
ja kolmandate riikide turgudel, 
välismaiste finantsvarade positsioon; 
c) siseturu arengud, sh viie aasta võrdleva 
reaalkasvu libisev keskmine; näitaja 
kasvu ja tööhõive dünaamika kohta, sh 
toote energiasisaldus ja avaliku ning 
erasektori investeeringud teadus- ja 
arendustegevusse; ja Euroopa Liidu ning 
kolmandate riikide otsene 
välisinvesteeringute voog.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab regulaarselt 
tulemustabeli asjakohasust, sealhulgas 
näitajate valikut, kehtestatud 
künnisväärtusi ja kasutatud meetodeid, 
ning vajaduse korral kohandab tabelit, et 
selle abil oleks võimalik jätkuvalt või 
paremini tuvastada tekkivaid 
tasakaalunihkeid ja jälgida nende arengut. 
Peamiste meetodite ning tulemustabelisse 
kantavate näitajate ja nende 
künnisväärtuste muudatused tehakse 
avalikuks.

4. Komisjon hindab regulaarselt 
tulemustabeli asjakohasust, sealhulgas 
näitajate valikut, kehtestatud 
künnisväärtusi ja kasutatud meetodeid, 
ning vastavalt artiklile -12 ja artiklites -12 
a ning -12 b sätestatud tingimustel 
delegeeritud õigusaktide abil vajaduse 
korral kohandab tabelit, et selle abil oleks 
võimalik jätkuvalt või paremini tuvastada 
tekkivaid tasakaalunihkeid ja jälgida nende 
arengut. Peamiste meetodite ning 
tulemustabelisse kantavate näitajate ja 
nende künnisväärtuste muudatused tehakse 
avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandus- ja finantsolukorra hinnangut 
ning milles pööratakse vajaduse korral 
tähelepanu muudele majandus- ja 
finantsnäitajatele, mis on tasakaalunihete 
tuvastamise seisukohast olulised. Lisaks 
tuuakse aruandes välja see, kas alumise või 
ülemise künnisväärtuse ületamine ühes või 
mitmes liikmesriigis tähendab 

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandus- ja finantsolukorra hinnangut 
konkurentsivõime seisukohast ning milles 
pööratakse vajaduse korral tähelepanu 
muudele majandus- ja finantsnäitajatele, 
mis on tasakaalunihete tuvastamise 
seisukohast olulised. Lisaks tuuakse 
aruandes välja see, kas alumise või ülemise 
künnisväärtuse ületamine ühes või mitmes 
liikmesriigis tähendab tasakaalunihete 
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tasakaalunihete tekkimise võimalust. tekkimise võimalust.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandus- ja finantsolukorra hinnangut 
ning milles pööratakse vajaduse korral 
tähelepanu muudele majandus- ja 
finantsnäitajatele, mis on tasakaalunihete 
tuvastamise seisukohast olulised. Lisaks 
tuuakse aruandes välja see, kas alumise või 
ülemise künnisväärtuse ületamine ühes või 
mitmes liikmesriigis tähendab 
tasakaalunihete tekkimise võimalust

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandus- ja finantsolukorra hinnangut 
ning milles pööratakse vajaduse korral 
tähelepanu muudele majandus- ja finants-
või strukturaalsetele näitajatele, mis on 
tasakaalunihete tuvastamise seisukohast 
olulised. Lisaks tuuakse aruandes välja see, 
kas alumise või ülemise künnisväärtuse 
ületamine ühes või mitmes liikmesriigis 
tähendab tasakaalunihete tekkimise 
võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse 
võtvat majandus- ja finantsolukorra 
hinnangut ning milles pööratakse vajaduse 
korral tähelepanu muudele majandus- ja 
finantsnäitajatele, mis on tasakaalunihete 
tuvastamise seisukohast olulised. Lisaks 
tuuakse aruandes välja see, kas alumise või 

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajaid arvesse võtvat 
põhjalikku majandus- ja finantsolukorra 
hinnangut. Parimaid tavasid võetakse 
arvesse. Lisaks tuuakse aruandes välja see, 
kas alumise või ülemise künnisväärtuse 
ületamine ühes või mitmes liikmesriigis 
tähendab tasakaalunihete tekkimise 
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ülemise künnisväärtuse ületamine ühes või 
mitmes liikmesriigis tähendab 
tasakaalunihete tekkimise võimalust.

võimalust vastavas liikmesriigis, mõnes 
teises liikmesriigis või üle kogu Euroopa 
Liidu. Kogu olemasolevat teavet võetakse 
arvesse ja järeldusi ei langetata ainuüksi 
näitajatele tugineva tulemustabeli põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest 
arutab nõukogu komisjoni aruannet ning 
võtab selle kohta vastu järeldused. 
Eurorühm arutab aruannet sel määral, 
kuivõrd see on otseselt või kaudselt seotud 
liikmesriikidega, kelle rahaühik on euro.

4. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest 
arutab nõukogu komisjoni aruannet ning 
võtab selle kohta vastu järeldused. 
Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib 
korraldada avaliku arutelu komisjoni 
aruande üle. Eurorühm arutab aruannet sel 
määral, kuivõrd see on otseselt või kaudselt 
seotud liikmesriikidega, kelle rahaühik on 
euro.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võttes arvesse artikli 4 lõike 4 kohaselt 
nõukogus ja eurorühmas toimunud 
arutelude tulemusi, analüüsib komisjon 
põhjalikult olukorda igas liikmesriigis, kus 
tema arvates esineb tasakaalunihe või kus 
on oht selle tekkimiseks. Analüüsi käigus 
hinnatakse, kas kõnealuses liikmesriigis 
esineb tasakaalunihkeid ning kas neid 

1. Võttes arvesse artikli 4 lõike 4 kohaselt 
nõukogus ja eurorühmas toimunud 
arutelude tulemusi, analüüsib komisjon 
põhjalikult olukorda igas liikmesriigis, kus 
tema arvates esineb tasakaalunihe või kus 
on oht selle tekkimiseks. Analüüsi käigus 
hinnatakse, kas kõnealuses liikmesriigis 
esineb tasakaalunihkeid ning kas neid 
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nihked võib pidada ülemäärasteks 
tasakaaluniheteks.

nihked võib pidada ülemäärasteks 
tasakaaluniheteks. Põhjalik ülevaade 
peaks tuginema laia ulatusega 
majanduslike muutujate üksikasjalikule 
analüüsile ja peaks võtma arvesse 
rahvuslikke eripärasid töösuhete ja 
sotsiaalse dialoogi osas.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kas analüüsitav liikmesriik on 
rakendanud asjakohaseid meetmeid 
vastuseks nõukogu soovitustele või 
üleskutsetele, mis on vastu võetud 
kooskõlas aluslepingu artiklitega 121 ja 
126 ja käesoleva määruse artiklitega 6, 7, 8 
ja 10;

a) kas analüüsitav liikmesriik on 
rakendanud asjakohaseid meetmeid 
vastuseks nõukogu soovitustele või 
üleskutsetele, mis on vastu võetud 
kooskõlas aluslepingu artiklitega 121 ja 
126 ja käesoleva määruse artiklitega 6, 7, 8 
ja 10, ja nende soovituste majanduslikke, 
sotsiaalseid ja muid olulisi järeldusi;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kindlaks tehtud tasakaalunihete 
algpõhjus, sh sügavad kaubandus- ja 
rahandusalased vastastikused seosed 
liikmesriikide vahel, rahvuslike 
majanduspoliitika suundade mõju 
kandumise efektid ja Liidu ning 
eurorühma poliitikasuundade 
asümmeetriline mõju, millisel juhul 
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komisjon võtab kasutusele asjakohased 
meetmed, võttes arvesse 
subsidiaarsusprintsiipi;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Normaaloludes esitatakse põhjaliku 
analüüsi tulemused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule poolaasta 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjoni soovitused tohi sekkuda 
Liidu pädevusesse selgelt 
mittekuuluvatesse valdkondadesse nagu 
näiteks palgakujundus. Riiklike tööturu 
praktikat ja tavasid peab pidama äärmiselt 
olulisteks ning need peavad olema 
otsustava tähtsusega mis tahes tööturu 
poolte vastutusse või sotsiaaldialoogi 
eriseisundisse puutuvate soovituste 
koostamisel.

Or. sv
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Muudatusettepanek 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel ning kooskõlas aluslepingu artikli 
121 lõikega 4 võtta vastu soovitused, 
milles tehakse teatavaks ülemäärase 
tasakaalunihke olemasolu ning 
soovitatakse vastaval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Kõnealustes 
soovitustes määratletakse tasakaalunihete 
olemus ning määratakse üksikasjalikult 
kindlaks vajalikud parandusmeetmed ja 
tähtaeg, mille jooksul asjaomane 
liikmesriik peab neid meetmeid võtma. 
Aluslepingu artikli 121 lõike 4 kohaselt 
võib nõukogu oma soovitused 
avalikustada.

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel pärast Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa sotsiaalpartneritega 
konsulteerimist ning kooskõlas aluslepingu 
artikli 121 lõikega 4 võtta vastu soovitused, 
milles tehakse teatavaks ülemäärase 
tasakaalunihke olemasolu ning 
soovitatakse vastaval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Kõnealustes 
soovitustes määratletakse tasakaalunihete 
olemus ning määratakse üksikasjalikult 
kindlaks vajalikud parandusmeetmed ja 
tähtaeg, mille jooksul asjaomane 
liikmesriik peab neid meetmeid võtma. 
Aluslepingu artikli 121 lõike 4 kohaselt 
võib nõukogu oma soovitused 
avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel ning kooskõlas aluslepingu artikli 
121 lõikega 4 võtta vastu soovitused, 
milles tehakse teatavaks ülemäärase 
tasakaalunihke olemasolu ning 
soovitatakse vastaval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Kõnealustes 
soovitustes määratletakse tasakaalunihete 
olemus ning määratakse üksikasjalikult 
kindlaks vajalikud parandusmeetmed ja 

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel ning kooskõlas aluslepingu artikli 
121 lõikega 4 võtta vastu soovitused, 
milles tehakse teatavaks ülemäärase 
tasakaalunihke olemasolu ning 
soovitatakse vastaval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Kõnealustes 
soovitustes määratletakse tasakaalunihete 
olemus ning visandatakse vajalikud 
parandusmeetmed ja tähtaeg, mille jooksul 
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tähtaeg, mille jooksul asjaomane 
liikmesriik peab neid meetmeid võtma. 
Aluslepingu artikli 121 lõike 4 kohaselt 
võib nõukogu oma soovitused 
avalikustada.

asjaomane liikmesriik võtab need meetmed 
tarvitusele. Aluslepingu artikli 121 lõike 4 
kohaselt võib nõukogu oma soovitused 
avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Soovitused, millele viidatakse lõikes 2, 
peavad vastama Liidu eesmärkidele, nagu 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
määratletud. Soovitused peavad võtma 
arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 153 ja õigusi, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Samuti 
peavad soovitused rangelt austama iga 
liikmesriigi eripära, iseäranis selle 
töösuhete ja sotsiaalse dialoogi mudeli 
osas. Asjakohast tähelepanu tuleb pöörata 
soovituste sümmeetriale, puudutades 
ülemääraseid sääste niisama intensiivsel 
määral, kui olukorda, mil riigid koguvad 
endale liigset võlakoormust.

Or. en

Selgitus

Ei ole mõeldav, et uut ülemääraste tasakaalunihete protsessi saaks viia ellu vastuolus 
Euroopa lepinguga. Tuleb hoolt kanda, et vältida ülemääraste tasakaalunihete protsessi 
muutumist „konstitutsioonivastaseks”.
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Muudatusettepanek 87
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Soovitused, millele viidatakse lõikes 2, 
peavad vastama Liidu eesmärkidele, nagu 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
määratletud. Soovitused peavad võtma 
arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklit 153 ja õigusi, mis on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Samuti 
peavad soovitused rangelt austama iga 
liikmesriigi eripära, iseäranis selle 
töösuhete ja sotsiaalse dialoogi mudeli 
osas. Asjakohast tähelepanu tuleb pöörata 
soovituste sümmeetriale, puudutades 
ülemääraseid sääste niisama intensiivsel 
määral, kui olukorda, mil riigid koguvad 
endale liigset võlakoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kelle suhtes on alustatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlust, 
esitab nõukogule ja komisjonile 
parandusmeetmete kava artikli 7 kohastes 
soovitustes määratud tähtaja jooksul. 
Parandusmeetmete kavas kehtestatakse 
spetsiifilised ja konkreetsed 
poliitikameetmed, mida kõnealune 
liikmesriik on rakendanud või kavatseb 
rakendada, ning samuti nimetatud 
meetmete rakendamise ajakava.

1. Liikmesriik, kelle suhtes on alustatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlust, 
esitab nõukogule ja komisjonile 
parandusmeetmete kava artikli 7 kohastes 
soovitustes määratud tähtaja jooksul. 
Parandusmeetmete kava kasutab kõiki 
asjakohaseid poliitikavaldkonna 
vahendeid riigiasutuste kontrolli all, 
võttes arvesse kodanike, sotsiaalpartnerite 
ja teiste rahvuslike sidusrühmade 
põhiõigusi. Kava kehtestab spetsiifilised ja 
konkreetsed poliitikameetmed, mida 
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kõnealune liikmesriik on rakendanud või 
kavatseb rakendada, ning samuti nimetatud 
meetmete rakendamise ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigi eduaruande järel 
esitavad eurorühma eesistuja ja vastutav 
komisjoni liige aruande Euroopa 
Parlamendile. 

Or. en

Muudatusettepanek 90
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui nõukogu jõuab järeldusele, et 
liikmesriik ei ole soovitatud 
parandusmeetmeid rakendanud, võtab ta 
komisjoni soovitusel ja vastavalt artiklile 7 
vastu läbivaadatud soovitused, milles 
kehtestatakse parandusmeetmete 
rakendamiseks uus tähtaeg, mille 
möödudes viiakse läbi uus hindamine 
käesoleva artikli kohaselt.

4. Kui nõukogu jõuab järeldusele, et 
liikmesriik ei ole soovitatud 
parandusmeetmeid rakendanud, küsib ta 
liikmesriigilt selgitust, mille kohaselt 
komisjon koostab sobiva ajakava, 
avaldades uuesti, vaadates läbi või 
tühistades heakskiidetud tegevuskava.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12
Dialoog- ja järelvalvekülastused
1. Komisjon kindlustab pideva dialoogi 
liikmesriigi riigiasutustega kooskõlas 
käesoleva määruse eesmärkidega. Sel 
eesmärgil sooritab komisjon kõigis 
liikmesriikides külastusi regulaarse 
dialoogi jaoks ja seal, kus kohane, 
järelvalve otstarbel.
2. Korraldades dialoog- või 
järelvalvekülastusi, annab komisjon 
kohasel juhul oma esialgsed uurimiste 
tulemused üle asjaomastele 
liikmesriikidele kommentaarideks.
3. Komisjon vaatab dialoogkülastuste 
käigus üle majandusliku hetkeseisu 
liikmesriigis ja selgitab välja riske või 
potentsiaalseid raskusi käesoleva määruse 
eesmärkidele vastamises.
4. Komisjon jälgib dialoogkülastuste 
käigus arenguid ja kontrollib meetmeid, 
mida on rakendatud vastavalt nõukogu 
või komisjoni otsustele kooskõlas 
käesoleva määruse eesmärkidega. 
Järelvalvekülastusi võidakse ette võtta, 
kus iganes soovitusi on antud. Komisjon 
võib kutsuda Euroopa keskpanga või 
teiste asjakohaste institutsioonide 
esindajaid järelvalvekülastustes osalema. 
5. Komisjon teavitab regulaarselt 
majandus- ja rahanduskomiteed dialoog-
ja järelvalvekülastuste uurimiste 
tulemustest.
6. Liikmesriigid võtavad tarvitusele kõik 
vajalikud meetmed, et lihtsustada dialoog-
ja järelvalvekülastusi. Liikmesriigid 
pakuvad komisjoni palvel ja vabatahtlikul 
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alusel kõigi asjaomaste rahvuslike 
valitsusasutuste abi dialoog- ja 
järelvalvekülastuste ettevalmistamiseks ja 
läbiviimiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 92
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 a
Delegeeritud volituste kasutamine 
1. Komisjonile antakse neljaks aastaks 
alates …* õigus võtta vastu artikli 3 
lõigetes 3a ja 4 osutatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud 
volituse kohta aruande hiljemalt 6 kuud 
enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga -12 b tagasi võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 12 b ja -12 c sätestatud 
tingimusi.
_____
palun sisestada kõnelause määruse 
jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 b
Delegeerimise tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõigetes 3 a ja 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituse 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest mõistliku aja jooksul enne lõpliku 
otsuse tegemist teavitada teist 
institutsiooni ja komisjoni nimetades 
delegeeritud volituse, mida ta soovib 
tagasi võtta.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. See avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 c
Delegeeritud õigusaktide kohta 
vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti kohta 
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vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kolme kuu võrra.
2. Kui pärast lõikes 1 viidatud tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
nõukogu delegeeritud õigusakti kohta 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt 
jõustub selles sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui kas Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväiteid lõikes 1 viidatud 
ajavahemiku jooksul, õigusakt ei jõustu. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
296 kohaselt sõnastab institutsioon, mis 
avaldab vastuväiteid delegeerimise aktile, 
oma vastuseisu põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 d
Läbivaatamine
1. Hiljemalt ….** ning edaspidi iga kolme 
aasta tagant aruande käesoleva määruse 
rakendamise kohta. See aruanne hindab 
muuhulgas: 
a) kas tulemustabeli näitajad ja 
künnisväärtused on suutnud tuvastada 
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ilmnema hakkavaid tasakaalunihkeid ja 
kontrollida nende arengut;
b) majanduspoliitika tõhusa 
kooskõlastamise edenemist kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga. 
2. Aruanne ja kõik täiendavad 
ettepanekud edastatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
* ELT: palun lisada kuupäev: xxx aastat 
pärast kõnealuse määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Komisjonile antakse neljaks aastaks 
alates …* õigus võtta vastu artikli 3 
lõigetes 2a ja 4 osutatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud 
volituse kohta aruande hiljemalt 6 kuud 
enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga -12 a tagasi võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte artiklites –12 
a ja –12 b sätestatud tingimuste kohaselt.
* palun sisestada kõnealuse määruse 
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jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel –12 a
Delegeerimise tagasivõtmine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõigetes 2 a ja 4 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituse 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest mõistliku aja jooksul enne lõpliku 
otsuse tegemist teavitada teist 
institutsiooni ja komisjoni nimetades 
delegeeritud volituse, mida ta soovib 
tagasi võtta.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. See avaldatakse Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 b
Delegeeritud õigusaktide kohta 
vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament või nõukogu 
võivad delegeeritud õigusakti kohta 
vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul 
alates õigusakti teatavakstegemisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kolme kuu võrra.
2. Kui pärast lõikes 1 viidatud tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
nõukogu delegeeritud õigusakti kohta 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning õigusakt 
jõustub selles sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui kas Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab delegeeritud õigusakti 
kohta vastuväiteid lõikes 1 viidatud 
ajavahemiku jooksul, õigusakt ei jõustu. 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
296 kohaselt sõnastab institutsioon, mis 
avaldab vastuväiteid delegeerimise aktile, 
oma vastuseisu põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12 c
Läbivaatamine
1. Hiljemalt ….** ning edaspidi iga kolme 
aasta tagant avaldab komisjon aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta. 
See aruanne hindab muuhulgas:
a) kas tulemustabeli näitajad ja 
künnisväärtused on suutnud tuvastada 
ilmnema hakkavaid tasakaalunihkeid ja 
kontrollida nende arengut;
b) majanduspoliitika tõhusa 
kooskõlastamise edenemist kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga. 
2. Aruanne ja kõik täiendavad 
ettepanekud edastatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
* ELT: palun lisada kuupäev: xxx aastat 
pärast kõnealuse määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolev määrus jõustub, kui 
normaalsed majanduslikud olud on 
taastatud ja niipea, kui finantsturgude 
tõhusa reguleerimise abil on kindlustatud, 
et riigivõlakirjad pole enam 
spekuleerimisobjektiks.

Or. en


