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Tarkistus 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 44
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi
–

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.
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Tarkistus 45
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 46
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan ensimmäinen viite 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä.

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia makrotalouden 
epätasapainosta olisi hyödynnettävä.

Or. en
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Tarkistus 48
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän menettelyn olisi nojattava 
varoitusmekanismiin, jotta syntymässä 
oleva makrotalouden epätasapaino 
havaittaisiin varhaisessa vaiheessa. 
Menettelyn olisi perustuttava ohjeellisen ja 
avoimen tulostaulun käyttöön yhdistettynä 
talousteoreettiseen arviointiin.

(6) Tämän menettelyn olisi nojattava 
varoitusmekanismiin, jotta syntymässä 
oleva makrotalouden epätasapaino 
havaittaisiin varhaisessa vaiheessa. 
Menettelyn olisi perustuttava ohjeellisen ja 
avoimen tulostaulun käyttöön yhdistettynä 
etenkin kilpailukykyä koskevaan 
talousteoreettiseen arviointiin.

Or. de

Tarkistus 49
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tulostaulun olisi sisällettävä rajallinen 
määrä makrotalouden epätasapainon 
havaitsemiseen liittyviä talous- ja 
rahoitustilannetta kuvaavia indikaattoreita 
ja niitä vastaavat ohjeelliset kynnysarvot. 
Tulostaulun koostumus voi kehittyä ajan 
myötä muun muassa sen mukaan, miten 
makrotalouden vakauteen kohdistuvat 
uhkakuvat muuttuvat tai asianmukaisten 
tilastojen saatavuus paranee.

(7) Tulostaulun olisi sisällettävä rajallinen 
määrä kilpailukykyyn ja makrotalouden 
epätasapainon havaitsemiseen liittyviä 
talous- ja rahoitustilannetta kuvaavia 
indikaattoreita ja niitä vastaavat ohjeelliset 
kynnysarvot. Tulostaulun koostumus voi 
kehittyä ajan myötä muun muassa sen 
mukaan, miten makrotalouden vakauteen 
kohdistuvat uhkakuvat muuttuvat tai 
asianmukaisten tilastojen saatavuus 
paranee.

Or. de
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Tarkistus 50
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio tunnistaa monenvälisen 
valvontamenettelyn ja varoitusmekanismin 
avulla jäsenvaltiot, joita on tarkasteltava 
perusteellisesti.  Perusteellisessa 
tarkastelussa olisi analysoitava 
yksityiskohtaisesti epätasapainon lähteitä 
tarkastelun kohteena olevassa 
jäsenvaltiossa. Tarkastelusta olisi 
keskusteltava neuvostossa ja niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, muodostamassa euroryhmässä.

(9) Komissio tunnistaa monenvälisen 
valvontamenettelyn ja varoitusmekanismin 
avulla jäsenvaltiot, joita on tarkasteltava 
perusteellisesti.  Perusteellisessa 
tarkastelussa olisi analysoitava 
yksityiskohtaisesti epätasapainon lähteitä 
tarkastelun kohteena olevassa 
jäsenvaltiossa. Tarkastelun olisi 
perustuttava useiden taloudellisten 
muuttujien tarkkaan tutkimiseen ja siinä 
olisi otettava huomioon kansalliset 
työmarkkinasuhteisiin ja 
työmarkkinaosapuolien vuoropuheluun 
liittyvät erityispiirteet. Tarkastelusta olisi 
keskusteltava neuvostossa ja niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, muodostamassa euroryhmässä.

Or. en

Tarkistus 51
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Epätasapainoa arvioitaessa olisi 
otettava huomioon sen vakavuus, se kuinka 
kestämättömänä sitä voidaan pitää ja sen 
mahdolliset kielteiset taloudelliset ja 
rahoitusmarkkinoiden heijastusvaikutukset 
muihin jäsenvaltioihin. Arvioinnissa olisi 
myös tarkasteltava asianomaisen 
jäsenvaltion taloudellista sopeutumiskykyä 
ja edistymistä tämän asetuksen mukaisesti 
annettujen aiempien suositusten ja osana 

(11) Epätasapainoa arvioitaessa olisi 
otettava huomioon sen vakavuus, se kuinka 
kestämättömänä sitä voidaan pitää ja sen 
mahdolliset kielteiset taloudelliset ja 
rahoitusmarkkinoiden heijastusvaikutukset 
muihin jäsenvaltioihin. Epätasapainon 
rakenteellinen tai lyhytaikainen luonne 
sekä sen kansalliset, unionin tasoiset tai 
ulkoiset syyt on ymmärrettävä.  Eri 
jäsenvaltioiden poliittisten vaihtoehtojen 
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monenvälistä valvontaa, erityisesti 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen yhteydessä, 
perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
annettujen muiden suositusten 
noudattamisessa.

väliset yhteydet sekä heijastusvaikutukset 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon. 
Arvioinnissa olisi myös tarkasteltava 
asianomaisen jäsenvaltion edistymistä 
tämän asetuksen mukaisesti annettujen 
aiempien suositusten ja osana monenvälistä 
valvontaa, erityisesti jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen yhteydessä, 
perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
annettujen muiden suositusten 
noudattamisessa sekä tällaisten 
suositusten seurauksia.

Or. en

Tarkistus 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos havaitaan makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, kyseiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suosituksia, 
joissa annetaan tarkoituksenmukaisia 
vastatoimia koskevaa ohjeistusta. 
Epätasapainoa koskevien kyseisen 
jäsenvaltion vastatoimien olisi oltava 
oikea-aikaisia, ja niihin olisi sisällyttävä 
kaikkia viranomaisten käytettävissä olevia 
poliittisia välineitä. Vastatoimet olisi 
räätälöitävä kyseisen jäsenvaltion 
erityisympäristöön ja -tilanteeseen, ja 
niiden olisi katettava tärkeimmät 
talouspolitiikan alat, joihin voivat sisältyä 
muun muassa finanssi- ja 
palkkapolitiikka, työmarkkinat, tuote- ja 
palvelumarkkinat sekä finanssialan 
sääntely.

(12) Jos havaitaan makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, kyseiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suosituksia, 
joissa annetaan tarkoituksenmukaisia 
vastatoimia koskevaa ohjeistusta. 
Epätasapainoa koskevien kyseisen 
jäsenvaltion vastatoimien olisi oltava 
oikea-aikaisia, ja niihin olisi sisällyttävä 
kaikkia viranomaisten käytettävissä olevia 
poliittisia välineitä. Vastatoimet olisi 
räätälöitävä kyseisen jäsenvaltion 
erityisympäristöön ja -tilanteeseen, ja 
niiden olisi katettava tärkeimmät 
talouspolitiikan alat, joihin voivat sisältyä 
muun muassa finanssipolitiikka, 
työmarkkinat, tuote- ja palvelumarkkinat 
sekä finanssialan sääntely.

Or. en
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Tarkistus 53
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos havaitaan makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, kyseiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suosituksia, 
joissa annetaan tarkoituksenmukaisia 
vastatoimia koskevaa ohjeistusta. 
Epätasapainoa koskevien kyseisen 
jäsenvaltion vastatoimien olisi oltava 
oikea-aikaisia, ja niihin olisi sisällyttävä 
kaikkia viranomaisten käytettävissä olevia
poliittisia välineitä. Vastatoimet olisi 
räätälöitävä kyseisen jäsenvaltion 
erityisympäristöön ja -tilanteeseen, ja 
niiden olisi katettava tärkeimmät 
talouspolitiikan alat, joihin voivat sisältyä 
muun muassa finanssi- ja 
palkkapolitiikka, työmarkkinat, tuote- ja 
palvelumarkkinat sekä finanssialan 
sääntely.

(12) Jos havaitaan makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, kyseiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suosituksia, 
joissa annetaan tarkoituksenmukaisia 
vastatoimia koskevaa ohjeistusta. 
Epätasapainoa koskevien kyseisen 
jäsenvaltion vastatoimien olisi oltava 
oikea-aikaisia, ja niihin olisi sisällyttävä 
kaikkia viranomaisten asianmukaisia
poliittisia välineitä. Vastatoimien olisi 
perustuttava työmarkkinaosapuolien ja 
muiden kansallisten sidosryhmien kanssa 
käytävään perusteelliseen vuoropuheluun, 
ja niissä olisi otettava täysimittaisesti 
huomioon ne rajoitteet, joita näiden 
toimijoiden perusoikeudet asettavat 
hallitusten toiminnalle. Vastatoimet olisi 
räätälöitävä kyseisen jäsenvaltion 
erityisympäristöön ja -tilanteeseen, ja 
niiden olisi katettava tärkeimmät 
talouspolitiikan alat, joihin voivat sisältyä 
muun muassa finanssipolitiikka, 
työmarkkinat, tuote- ja palvelumarkkinat 
sekä finanssialan sääntely.

Or. en

Tarkistus 54
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan (15) Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan 
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liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä, olisi laadittava 
korjaussuunnitelma, jossa vahvistetaan 
neuvoston suositusten 
täytäntöönpanemiseksi suunnitellut toimet 
yksityiskohtaisesti. Korjaussuunnitelmaan
olisi sisällyttävä aikataulu hahmoteltujen 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvosto 
hyväksyy korjaussuunnitelman komission
kertomuksen perusteella.

liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä, olisi laadittava 
korjaussuunnitelma, jossa vahvistetaan 
neuvoston suositusten 
täytäntöönpanemiseksi suunnitellut toimet 
yksityiskohtaisesti. Korjaussuunnitelman 
olisi heijastettava epätasapainon 
luonnetta ja rajoituttava valtion 
viranomaisten legitiimissä valvonnassa 
olevaan politiikkaan, ja siihen olisi 
sisällyttävä aikataulu hahmoteltujen 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvosto 
hyväksyy korjaussuunnitelman komission 
kertomuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 55
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komissiolle olisi annettava valta 
hyväksyä SEUT-sopimuksen mukaisia 
delegoituja säädöksiä tulostaulusta. 
Delegoituja säännöksiä tarvitaan 
erityisesti luettelon laatimiseksi 
tulostauluun sisällytettävistä 
merkityksellisistä indikaattoreista sekä 
indikaattorien, kynnysarvojen ja 
käytettyjen menetelmien mukauttamiseksi. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 56
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tämän asetuksen säännökset ovat 
täysin yhteensopivia SEUT-sopimuksen 
horisontaalisten lausekkeiden eli 7, 8, 9, 
10 ja 11 artiklan ja 153 artiklan 5 kohdan 
sekä pöytäkirjan N:o 26 määräysten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa 
makrotalouden kehitystä, joka vaikuttaa 
tai voi vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltion 
talouden, talous- ja rahaliiton tai koko 
unionin moitteettomaan toimintaan;

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa talouden 
kokonaisrahoitusaseman 
järjestelmälliseen ylijäämäisyyteen tai 
alijäämäisyyteen johtavaa jatkuvaa 
erisuuntaista kehitystä kokonaiskysynnän 
ja kokonaistarjonnan välillä, joka 
vaikuttaa tai voi vaikuttaa kielteisesti 
jäsenvaltion talouden, talous- ja rahaliiton 
tai koko unionin moitteettomaan 
toimintaan;

Or. en

Perustelu

Hyvin toimivan poliittisen prosessin luomiseksi tarvitaan yleinen mutta tarkka määritelmä, 
joka kattaa kaikki mahdolliset epätasapainon tyypit. Tämä tarkistus tarjoaa tällaisen 
määritelmän.
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Tarkistus 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa makrotalouden 
kehitystä, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa 
kielteisesti jäsenvaltion talouden, talous- ja 
rahaliiton tai koko unionin moitteettomaan 
toimintaan;

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa makrotalouden 
kehitystä, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa 
kielteisesti jäsenvaltion kilpailukykyyn tai 
sen talouden, talous- ja rahaliiton tai koko 
unionin moitteettomaan toimintaan;

Or. en

Tarkistus 59
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa 
makrotalouden kehitystä, joka vaikuttaa 
tai voi vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltion 
talouden, talous- ja rahaliiton tai koko 
unionin moitteettomaan toimintaan;

(a) ’epätasapaino’ tarkoittaa talouden 
kokonaisrahoitusaseman 
järjestelmälliseen ylijäämäisyyteen tai 
alijäämäisyyteen johtavaa jatkuvaa 
erisuuntaista kehitystä kokonaiskysynnän 
ja kokonaistarjonnan välillä, joka 
vaikuttaa tai voi vaikuttaa kielteisesti 
jäsenvaltion talouden, talous- ja rahaliiton 
tai koko unionin moitteettomaan 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 60
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – ensimmäinen kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) ’liiallinen epätasapaino’ tarkoittaa 
vakavaa epätasapainoa, mukaan luettuna 
epätasapaino, joka vaarantaa talous- ja 
rahaliiton moitteettoman toiminnan.

b) ’liiallinen epätasapaino’ tarkoittaa 
talous- ja rahaliitossa vallitsevaa 
makrotalouden epätasapainoa, joka 
haittaa tasaista ja kestävää taloudellista 
kehitystä yhdessä tai useammassa talous-
ja rahaliiton jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii jäsenvaltioita kuultuaan 
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan 
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 
seurantaa.

1. Komissio laatii jäsenvaltioita ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan 
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 
seurantaa.

Or. en

Tarkistus 62
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii jäsenvaltioita kuultuaan 
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan 
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 
seurantaa.

1. Komissio laatii jäsenvaltioita ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan 
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan 
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 
seurantaa noudattaen tämän artiklan 2–
4 kohdissa säädettyjä menettelyjä ja 
ehtoja.
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Or. en

Tarkistus 63
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii jäsenvaltioita kuultuaan
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan 
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 
seurantaa.

1. Komissio laatii kuultuaan laajasti 
kaikkia jäsenvaltioita ja Euroopan 
parlamenttia ohjeellisen tulostaulun 
helpottamaan epätasapainon varhaista 
havaitsemista ja seurantaa.

Or. en

Tarkistus 64
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista. Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista, joissa kiinnitetään 
erityistä huomiota jäsenvaltioiden 
kilpailukykyyn. Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. de
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Tarkistus 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista. Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista sekä 
sosiaalisista indikaattoreista.  Niiden 
avulla voidaan havaita vakavat 
vääristymät kokonaiskysynnän ja 
-tarjonnan sekä talouden tulojen ja 
kulutuksen välillä. Sosiaalisiin 
indikaattoreihin sisältyy muun muassa 
eriarvoisuutta, matalapalkkaisuutta, 
työssäkäyviä köyhiä, työtulon osuutta 
kokonaisbruttokansantuotteesta sekä 
yksikkökohtaista voittomarginaalia 
kuvaavia indikaattoreita.

Or. en

Perustelu

Tämä on jatkoa tarkistuksessa 1 esitetylle epätasapainon määritelmälle. On tärkeää 
sisällyttää tulostauluun etenkin eriarvoisuutta kuvaavia sosiaalisia indikaattoreita, sillä suuri 
ja/tai kasvava eriarvoisuus ovat perimmäinen syy liialliseen säästämiseen korkeimmissa 
tuloluokissa ja liialliseen velkaantumiseen pieni- ja keskituloisten ryhmissä.

Tarkistus 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista.  Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
makrotaloutta ja rahoitusmarkkinoita 
kuvaavista indikaattoreista, jotka 
soveltuvat jäsenvaltioiden talouden 
tasapainon ja kilpailukyvyn mittaamiseen 
suhteessa muihin jäsenvaltioihin.
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tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

Komissio voi vahvistaa indikaattoreihin 
sovellettavien kynnysarvojen ohjeelliset 
varoittavat ala- tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, 
joiden rahayksikkö on euro, voidaan 
soveltaa erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. en

Perustelu

Indikaattorien kirjaaminen asetukseen heikentäisi tähän menettelyyn tarvittavaa joustavuutta. 
Päätös indikaattorien valinnasta olisi jätettävä sen sijaan Euroopan komissiolle, jonka olisi 
hyödynnettävä päätöksen teossa mahdollisimman paljon asiantuntijoita.

Tarkistus 67
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista
indikaattoreista.  Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
indikaattoreista, jotka liittyvät mahdollisen 
makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
epätasapainon vaaran havaitsemiseen 
unionin ja jäsenvaltioiden tasolla.  
Komissio voi vahvistaa indikaattoreihin 
sovellettavien kynnysarvojen ohjeelliset 
varoittavat ala- tai ylärajat. Ulkoisen 
epätasapainon kynnysarvot korostavat 
symmetrisesti liiallisia alijäämiä sekä 
liiallisia ylijäämiä. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

Or. en
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Tarkistus 68
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista.  Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 
jäsenvaltioihin.

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista sekä 
sosiaalisista indikaattoreista.  Niiden 
avulla voidaan havaita vakavat 
vääristymät kokonaiskysynnän ja 
-tarjonnan sekä talouden tulojen ja 
kulutuksen välillä sekä seurata lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehityssuuntauksia sekä rakenteellisia 
kehityssuuntauksia. Komissio vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset ja symmetriset 
varoittavat ala- tai ylärajat.

Or. en

Tarkistus 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tulostauluun sisällytettävien 
indikaattorien ja kynnysarvojen avulla 
olisi oltava mahdollista havaita 
makrotalouden sisäinen ja ulkoinen 
epätasapaino.

Or. en

Perustelu

Indikaattorien kirjaaminen asetukseen heikentäisi tähän menettelyyn tarvittavaa joustavuutta. 
Päätös indikaattorien valinnasta olisi jätettävä sen sijaan Euroopan komissiolle, jonka olisi 
hyödynnettävä päätöksen teossa mahdollisimman paljon asiantuntijoita.
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Tarkistus 70
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä - 12 artiklan mukaisilla ja 
-12 a ja -12 b artiklassa säädetyin ehdoin
toimenpiteet, joilla laaditaan luettelo 
tulostauluun sisällytettävistä 
asianmukaisista indikaattoreista ja 
kynnysarvoista. Indikaattoriluettelon on 
sisällettävä seuraavat indikaattorit:

– sisäinen epätasapaino, mukaan luettuna 
yksityisen ja julkisen sektorin velka, 
tuloerot, resurssituottavuus, YKHI, 
yksityisen ja julkisen sektorin 
T&K-investoinnit, kokoaikaiseksi 
muutettu työllisyysaste, alueellinen 
yhteenkuuluvuus, varallisuushintojen ja 
erityisesti kiinteistöjen hintojen kehitys 
sekä rahoitusmarkkinat;
– ulkoinen epätasapaino, mukaan 
luettuna vaihtotase, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota energiaosaan, 
ulkomaisen nettorahoitusvarallisuuden 
osuus BKT:stä sekä EU:n ulkopuolelle 
suuntautuvan huipputekniikan viennin 
osuus kokonaisviennistä.

Or. en

Tarkistus 71
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan järjestelmäriskikomiteaa 
kuullaan ehdotetuista 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen 
liittyvistä indikaattoreista.

Or. en

Tarkistus 72
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan keskuspankkia kuullaan 
varallisuushintojen kehitykseen liittyvistä 
indikaattoreista.

Or. en

Tarkistus 73
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio hyväksyy -12 a artiklan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 
-12 b ja -12 c artiklassa säädetyin ehdoin
toimenpiteet, joilla laaditaan luettelo 
tulostauluun sisällytettävistä 
asianmukaisista indikaattoreista. 
Indikaattoriluettelon on sisällettävä 
seuraavat indikaattorit:

a) sisäinen epätasapaino, mukaan 
luettuna yksityisen ja julkisen sektorin 
velka ja sen kehitys, sisäiset tuloerot, 
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työttömyysaste, matalapalkkaisuus ja 
työssäkäyvät köyhät, työtulon osuus 
kokonaisbruttokansantuotteesta, 
yksikkökohtainen voittomarginaali, 
varallisuushintojen ja erityisesti 
kiinteistöjen hintojen kehitys sekä 
rahoitusmarkkinat;
b) ulkoinen epätasapaino, mukaan 
luettuna vaihtotaseen rakenne, tasapaino 
ja kehitys, vientimarkkinoiden osuuden 
kehitys unionin ja kolmansien maiden 
markkinoista sekä ulkomainen 
nettovarallisuusasema;
c) sisämarkkinoiden kehitys, mukaan 
luettuna suhteellisen reaalikasvun viiden 
vuoden liukuva keskiarvo, kasvun ja 
työllisyyden dynamiikkaa kuvaava 
indikaattori, johon sisältyy tuotteen 
energiakoostumus sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin investoinnit 
tutkimukseen ja kehittämiseen, ja unionin 
ja kolmansien maiden suorien 
ulkomaisten investointien virrat.

Or. en

Tarkistus 74
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi säännöllisesti 
tulostaulun tarkoituksenmukaisuutta, 
mukaan luettuina indikaattorien 
koostumus, vahvistetut kynnysarvot ja 
käytetyt menetelmät, ja mukauttaa sitä 
tarvittaessa säilyttääkseen sen kyvyn tai 
parantaakseen sen kykyä havaita 
syntymässä oleva epätasapaino ja seurata 
sen kehitystä.  Sovellettuihin menetelmiin 
ja tulostaulun koostumukseen tehtävät 
muutokset julkistetaan.

4. Komissio arvioi säännöllisesti 
tulostaulun tarkoituksenmukaisuutta, 
mukaan luettuina indikaattorien 
koostumus, vahvistetut kynnysarvot ja 
käytetyt menetelmät, ja mukauttaa sitä 
tarvittaessa -12 artiklan mukaisilla
delegoiduilla säädöksillä ja -12 a ja -
12 b artiklassa säädetyin edellytyksin
säilyttääkseen sen kyvyn tai parantaakseen 
sen kykyä havaita syntymässä oleva 
epätasapaino ja seurata sen kehitystä.  
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Sovellettuihin menetelmiin ja tulostaulun 
koostumukseen tehtävät muutokset 
julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous- ja rahoitustilanteen 
arvioinnin ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa epätasapainon havaitsemiseen 
liittyviä muita talous- ja rahoitustilannetta 
kuvaavia indikaattoreita. Kertomuksessa 
myös todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen 
ala- tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että 
epätasapainoa on kenties syntymässä.

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän ja kilpailukykyä koskevan 
talous- ja rahoitustilanteen arvioinnin ja 
jossa hyödynnetään tarvittaessa 
epätasapainon havaitsemiseen liittyviä 
muita talous- ja rahoitustilannetta kuvaavia 
indikaattoreita. Kertomuksessa myös 
todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen ala-
tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että 
epätasapainoa on kenties syntymässä.

Or. de

Tarkistus 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous- ja rahoitustilanteen 
arvioinnin ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa epätasapainon havaitsemiseen 

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous- ja rahoitustilanteen 
arvioinnin ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa epätasapainon havaitsemiseen 
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liittyviä muita talous- ja rahoitustilannetta 
kuvaavia indikaattoreita. Kertomuksessa 
myös todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen 
ala- tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että 
epätasapainoa on kenties syntymässä.

liittyviä muita talous- ja rahoitustilannetta 
kuvaavia tai rakenteellisia indikaattoreita. 
Kertomuksessa myös todetaan, tarkoittaako 
kynnysarvojen ala- tai ylärajan ylittyminen 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sitä, 
että epätasapainoa on kenties syntymässä.

Or. en

Tarkistus 77
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous- ja rahoitustilanteen 
arvioinnin ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa epätasapainon havaitsemiseen 
liittyviä muita talous- ja rahoitustilannetta 
kuvaavia indikaattoreita. Kertomuksessa 
myös todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen 
ala- tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että 
epätasapainoa on kenties syntymässä.

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää perusteellisen talous- ja 
rahoitustilanteen arvioinnin ja selkeyttää 
indikaattoreita. Kertomuksessa otetaan 
huomioon parhaat käytännöt.
Kertomuksessa myös todetaan, tarkoittaako 
kynnysarvojen ala- tai ylärajan ylittyminen 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sitä, 
että epätasapainoa on kenties syntymässä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, jossain toisessa 
jäsenvaltiossa tai unionissa 
kokonaisuutena. Kaikki käytettävissä 
oleva tieto otetaan huomioon, eikä 
päätelmiä tehdä pelkästään 
indikaattoreihin perustuvasta 
tulostaulusta.

Or. en

Tarkistus 78
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä 
valvontamenettelyä neuvosto keskustelee 
komission kertomuksesta ja antaa sitä 
koskevat päätelmät. Euroryhmä 
keskustelee kertomuksesta siltä osin kuin 
se liittyy suoraan tai välillisesti 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro.

4. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä 
valvontamenettelyä neuvosto keskustelee 
komission kertomuksesta ja antaa sitä 
koskevat päätelmät. Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta 
voi järjestää komission kertomuksesta 
julkisia keskusteluja. Euroryhmä 
keskustelee kertomuksesta siltä osin kuin 
se liittyy suoraan tai välillisesti 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro.

Or. en

Tarkistus 79
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee edellä 4 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut neuvoston ja 
euroryhmän keskustelut huomioon ottaen 
perusteellisesti kutakin jäsenvaltiota, joissa 
komission mukaan esiintyy epätasapainoa 
tai epätasapainon syntymisen uhka.  Tässä 
arvioinnissa on tarkasteltava, esiintyykö 
kyseisessä jäsenvaltiossa epätasapainoa ja 
voidaanko epätasapainoa pitää liiallisena.

1. Komissio tarkastelee edellä 4 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut neuvoston ja 
euroryhmän keskustelut huomioon ottaen 
perusteellisesti kutakin jäsenvaltiota, joissa 
komission mukaan esiintyy epätasapainoa 
tai epätasapainon syntymisen uhka.  Tässä 
arvioinnissa on tarkasteltava, esiintyykö 
kyseisessä jäsenvaltiossa epätasapainoa ja 
voidaanko epätasapainoa pitää liiallisena.
Perusteellisen tarkastelun olisi 
perustuttava useiden taloudellisten 
muuttujien tarkkaan tutkimiseen ja siinä 
olisi otettava huomioon kansalliset 
työmarkkinasuhteisiin ja 
työmarkkinaosapuolien vuoropuheluun 
liittyvät erityispiirteet.

Or. en
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Tarkistus 80
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tapauksen mukaan se, onko tarkastelun 
kohteena oleva jäsenvaltio toteuttanut 
perussopimuksen 121 ja 126 artiklan ja 
tämän asetuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan 
mukaisia neuvoston suosituksia tai 
kehotuksia noudattavia aiheellisia toimia;

a) tapauksen mukaan se, onko tarkastelun 
kohteena oleva jäsenvaltio toteuttanut 
perussopimuksen 121 ja 126 artiklan ja 
tämän asetuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan 
mukaisia neuvoston suosituksia tai 
kehotuksia noudattavia aiheellisia toimia, 
sekä tällaisten suositusten taloudelliset, 
sosiaaliset ja muut merkittävät 
seuraukset;

Or. en

Tarkistus 81
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) havaitun epätasapainon syyt, mukaan 
lukien jäsenvaltioiden väliset läheiset 
kaupalliset ja rahoitukselliset kytkökset, 
kansallisen talouspolitiikan 
heijastusvaikutukset ja unionin ja 
euroalueen toimenpiteiden 
epäsymmetriset vaikutukset, joita 
havaittaessa komissio hyväksyy tarvittavat 
toimenpiteet toissijaisuusperiaatetta 
kunnioittaen;

Or. en
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Tarkistus 82
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tavanomaisissa olosuhteissa 
perusteellisen tarkastelun tulokset 
esitetään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle puolivuotiskauden yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 83
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission suositukset eivät saa 
puuttua palkanmuodostuksen kaltaisiin 
aloihin, jotka nimenomaisesti eivät kuulu 
unionin toimivaltaan. Kansallisia 
työmarkkinakäytäntöjä ja -perinteitä on 
pidettävä erittäin tärkeinä ja niiden on 
oltava ratkaisevassa asemassa laadittaessa 
kaikkia suosituksia, jotka vaikuttavat 
työmarkkinaosapuolten vastuuseen tai 
erityisasemaan työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelussa.

Or. sv

Tarkistus 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto voi komission suosituksesta 
antaa perussopimuksen 121 artiklan 
4 kohdan mukaisia suosituksia, joissa 
todetaan liiallisen epätasapainon 
olemassaolo ja suositellaan kyseiselle 
jäsenvaltiolle, että se toteuttaisi korjaavia 
toimia.  Suosituksissa esitetään 
epätasapainon luonne ja täsmennetään 
toteutettavat korjaavat toimet 
yksityiskohtaisesti sekä määräaika, jonka 
kuluessa kyseisen jäsenvaltion on 
toteutettava nämä korjaavat toimet.  
Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa perussopimuksen 
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Neuvosto voi komission suosituksesta ja 
Euroopan parlamenttia ja eurooppalaisia 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisia suosituksia, joissa todetaan 
liiallisen epätasapainon olemassaolo ja 
suositellaan kyseiselle jäsenvaltiolle, että 
se toteuttaisi korjaavia toimia.  
Suosituksissa esitetään epätasapainon 
luonne ja täsmennetään toteutettavat 
korjaavat toimet yksityiskohtaisesti sekä 
määräaika, jonka kuluessa kyseisen 
jäsenvaltion on toteutettava nämä korjaavat 
toimet.  Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa perussopimuksen 
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 85
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto voi komission suosituksesta 
antaa perussopimuksen 121 artiklan 
4 kohdan mukaisia suosituksia, joissa 
todetaan liiallisen epätasapainon 
olemassaolo ja suositellaan kyseiselle 
jäsenvaltiolle, että se toteuttaisi korjaavia 
toimia.  Suosituksissa esitetään 
epätasapainon luonne ja täsmennetään
toteutettavat korjaavat toimet 
yksityiskohtaisesti sekä määräaika, jonka 
kuluessa kyseisen jäsenvaltion on 
toteutettava nämä korjaavat toimet.  
Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa perussopimuksen 
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2. Neuvosto voi komission suosituksesta 
antaa perussopimuksen 121 artiklan 
4 kohdan mukaisia suosituksia, joissa 
todetaan liiallisen epätasapainon 
olemassaolo ja suositellaan kyseiselle 
jäsenvaltiolle, että se toteuttaisi korjaavia 
toimia.  Suosituksissa esitetään 
epätasapainon luonne ja hahmotellaan
toteutettavat korjaavat toimet sekä 
määräaika, jonka kuluessa kyseinen 
jäsenvaltio toteuttaa nämä korjaavat 
toimet.  Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa perussopimuksen 
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklassa 
määriteltyjen unionin tavoitteiden 
mukaisia. Suosituksissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
SEUT-sopimuksen 153 artikla ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisällytetyt oikeudet. Suosituksissa 
kunnioitetaan myös tiukasti kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteitä, erityisesti sen 
työmarkkinasuhteita ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
koskevaa mallia. Suositusten 
tasasuhteisuuteen kiinnitetään 
asianmukaista huomiota puuttumalla 
liiallisiin säästöihin yhtä perusteellisesti 
kuin tilanteisiin, joissa taloudet 
velkaantuvat liikaa.

Or. en

Perustelu

Ei ole ajateltavissa, että uutta liiallista epätasapainoa koskevaa menettelyä toteutettaisiin 
perussopimuksen vastaisesti. On varottava tekemästä liiallista epätasapainoa koskevasta 
menettelystä "perustuslain vastaista".

Tarkistus 87
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklassa 
määriteltyjen unionin tavoitteiden 
mukaisia. Suosituksissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
SEUT-sopimuksen 153 artikla ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisällytetyt oikeudet. Suosituksissa 
kunnioitetaan myös tiukasti kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteitä, erityisesti sen 
työmarkkinasuhteita ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
koskevaa mallia. Suositusten 
tasasuhteisuuteen kiinnitetään 
asianmukaista huomiota puuttumalla 
liiallisiin säästöihin yhtä perusteellisesti 
kuin tilanteisiin, joissa taloudet 
velkaantuvat liikaa.

Or. en

Tarkistus 88
Olle Ludvigsson

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joiden osalta on 
käynnistetty liiallista epätasapainoa 
koskeva menettely, on toimitettava 
neuvostolle ja komissiolle 
korjaussuunnitelma 7 artiklan mukaisissa 
suosituksissa määritellyssä määräajassa.  
Korjaussuunnitelmassa on vahvistettava 
erityiset ja konkreettiset politiikkaan 
liittyvät toimet, jotka kyseinen jäsenvaltiot 
on toteuttanut tai jotka se aikoo toteuttaa, 
ja niiden toteuttamisen aikataulu.

1. Jäsenvaltioiden, joiden osalta on 
käynnistetty liiallista epätasapainoa 
koskeva menettely, on toimitettava 
neuvostolle ja komissiolle 
korjaussuunnitelma 7 artiklan mukaisissa 
suosituksissa määritellyssä määräajassa.  
Korjaussuunnitelmassa on hyödynnettävä 
kaikkia viranomaisten käytettävissä olevia 
poliittisia välineitä kansalaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
kansallisten sidosryhmien perusoikeuksia 
kunnioittaen. Suunnitelmassa on 
vahvistettava erityiset ja konkreettiset 
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politiikkaan liittyvät toimet, jotka kyseinen 
jäsenvaltiot on toteuttanut tai jotka se aikoo 
toteuttaa, ja niiden toteuttamisen aikataulu.

Or. en

Tarkistus 89
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion annettua edistymistä 
koskevan selvityksensä euroalueen 
puheenjohtaja ja asiasta vastaava 
komission jäsen tekevät siitä selkoa 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 90
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos neuvosto katsoo, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut suositeltuja korjaavia toimia, se 
antaa komission suosituksesta 7 artiklan 
mukaiset tarkistetut suositukset, joissa 
asetetaan korjaavien toimien 
toteuttamiseksi uusi määräaika, jonka 
päättyessä tehdään uusi mainitun artiklan 
mukainen arviointi.

4. Jos komissio katsoo, ettei jäsenvaltio ole 
toteuttanut suositeltuja korjaavia toimia, se 
pyytää jäsenvaltiolta selityksen, jonka 
nojalla komissio asettaa tarvittaessa 
aikataulun hyväksytyn 
korjaussuunnitelman oikaisemiseksi, 
tarkistamiseksi tai peruuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 91
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
-12 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 artikla

Vuoropuhelu- ja valvontakäynnit
1. Komissio huolehtii jatkuvasta 
vuoropuhelusta jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Tätä varten 
komissio tekee kaikkiin jäsenvaltioihin 
säännöllistä vuoropuhelua ja tarvittaessa 
valvontaa palvelevia käyntejä.

2. Vuoropuhelu- tai valvontakäyntejä 
järjestäessään komissio toimittaa 
tarvittaessa alustavat tuloksensa kyseisille 
jäsenvaltioille kommentoitaviksi.
3. Vuoropuhelukäyntien yhteydessä 
komissio tarkastelee jäsenvaltion sen 
hetkistä taloudellista tilannetta ja yksilöi 
riskejä tai mahdollisia ongelmia tämän 
asetuksen tavoitteiden täyttämisessä.
4. Valvontakäyntien yhteydessä komissio 
seuraa menettelyjä ja varmistaa, että 
neuvoston tai komission päätösten 
mukaisia toimenpiteitä on toteutettu 
tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti. 
Valvontakäyntejä suoritetaan aina, kun 
suosituksia on annettu. Komissio voi 
kutsua Euroopan keskuspankin tai 
muiden asianomaisten instituutioiden 
edustajia osallistumaan 
valvontakäynneille.
5. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
talous- ja rahoituskomitealle 
vuoropuhelu- ja valvontakäyntien 
tuloksista.
6. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet helpottaakseen 
vuoropuhelu- ja valvontakäyntejä. 
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Jäsenvaltioiden kaikkien asianomaisten 
viranomaisten on annettava komission 
pyynnöstä vapaaehtoisesti apua 
vuoropuhelu- ja valvontakäyntien 
valmistelussa ja toteuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 92
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
-12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle neljän vuoden 
ajaksi ...* lukien valta antaa 3 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.  
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen neljän vuoden kauden 
päättymistä.  Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta 
siirtoa -12 b artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan -12 b ja 
-12 c artiklassa asetettuja ehtoja.
_____
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en
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Tarkistus 93
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
-12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 94
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
-12 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
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1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kolmella 
kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen mainitun 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule 
voimaan.  Säädöstä vastustava toimielin 
esittää Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 296 artiklan 
mukaisesti syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. en

Tarkistus 95
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
-12 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 d artikla
Uudelleenarviointi
1. Komissio julkaisee viimeistään ... * ja 
sen jälkeen joka kolmas vuosi 
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kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan 
muun muassa:
a) onko tulostaulun indikaattorien ja 
kynnysarvojen avulla onnistuttu 
havaitsemaan syntymässä olevaa 
epätasapainoa ja seuraamaan sen 
kehitystä
b) talouspolitiikan tehokkaan 
koordinoinnin edistymistä SEUT-
sopimuksen mukaisesti.
2. Kertomus ja siihen liittyvät mahdolliset 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on xxx vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 96
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
-12 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle neljän vuoden 
ajaksi ...* lukien valta antaa 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.  
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen neljän vuoden kauden 
päättymistä.  Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta 
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siirtoa -12 a artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan -12 a ja 
-12 b artiklassa asetettuja ehtoja.

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 97
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
-12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen
1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
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unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 98
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
-12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen
1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kolmella 
kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättyessä vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen mainitun 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule 
voimaan.  Säädöstä vastustava toimielin 
esittää Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 296 artiklan 
mukaisesti syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.
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Tarkistus 99
Sven Giegold

Ehdotus asetukseksi
- 12 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 c artikla
Uudelleenarviointi
1. Komissio julkaisee viimeistään ... * ja 
sen jälkeen joka kolmas vuosi 
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan 
muun muassa:
a) onko tulostaulun indikaattorien ja 
kynnysarvojen avulla onnistuttu 
havaitsemaan syntyvää epätasapainoa ja 
seuraamaan sen kehitystä
b) talouspolitiikan tehokkaan 
koordinoinnin edistymistä SEUT-
sopimuksen mukaisesti.
2. Kertomus ja siihen liittyvät mahdolliset 
ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on xxx vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 100
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Tämä asetus tulee voimaan, kun 
taloudellinen tilanne on palautunut 
normaaliksi ja kun rahoitusmarkkinoiden 
tehokkaalla sääntelyllä on varmistettu, 
että valtion joukkovelkakirjoilla ei enää 
keinotella.

Or. en


