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Muudatusettepanek 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
-

Ettepanek lükata tagasi

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Niinimetatud „eelarve konsolideerimise” meetmete tagajärjed on ilmselged. Need peaksid 
olema järgmised: tühistatakse majanduse juhtimine, laiendatud euroala pakt ja eelarvepakt; 
tühistatakse stabiilsuspakt ja asendatakse see tõelise, tööhõive ja sotsiaalse arengu paktiga; 
tööhõivet ning sotsiaalset arengut ja majanduskasvu edendatakse enamate struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide vahenditega; luuakse solidaarsusfond puudustkannatavate riikide 
toetuseks, keskendudes tootmistaseme tõstmisele, oluliste avalike teenuste pakkumisele ja 
tagatud õigustega töökohtade loomisele.

Muudatusettepanek 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Aluslepingus on sätestatud, et 
liikmesriigid käsitlevad oma 
majanduspoliitikat kui ühise huvi küsimust, 
et eelarvepoliitika kujundamisel 
lähtutakse vajadusest tagada riigi 
rahanduse kindel seisund ja et nende 
majanduspoliitika ei ohusta majandus- ja 
rahaliidu nõuetekohast toimimist.

(1) Aluslepingus on sätestatud, et 
liikmesriigid käsitlevad oma 
majanduspoliitikat kui ühise huvi küsimust.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 on sätestatud, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 9 nõutakse, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
võtab liit arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Stabiilsuse ja kasvu pakti muudatustega 
suurendatakse juhiseid ja nende 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, ka stiimuleid konservatiivse 
eelarvepoliitika kujundamiseks ja 
rakendamiseks, ning välditakse ülemäärast 
valitsemissektori eelarve puudujääki. 
Nende sätetega on ELi tasandil loodud 
tugevam liikmesriikide majanduspoliitika 
järelevalve raamistik.

(3) Stabiilsuse ja kasvu pakti muudatustega 
suurendatakse juhiseid ja nende 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, ka stiimuleid konservatiivse 
eelarvepoliitika kujundamiseks ja 
rakendamiseks, ning välditakse ülemäärast 
valitsemissektori eelarve puudujääki. 
Nende sätetega on ELi tasandil loodud 
tugevam liikmesriikide majanduspoliitika 
järelevalve raamistik. Nendele sätetele 
tuleks lisada tõhustatud järelevalve 
töökohtade loomisega seotud 
sotsiaalpoliitika üle.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Stabiilsuse ja kasvu pakti muudatustega 
suurendatakse juhiseid ja nende 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, ka stiimuleid konservatiivse 
eelarvepoliitika kujundamiseks ja 
rakendamiseks, ning välditakse ülemäärast 
valitsemissektori eelarve puudujääki.
Nende sätetega on ELi tasandil loodud 
tugevam liikmesriikide majanduspoliitika 
järelevalve raamistik.

(3) Stabiilsuse ja kasvu pakti muudatustega 
suurendatakse juhiseid ja nende 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, ka stiimuleid konservatiivse 
eelarvepoliitika kujundamiseks ja 
rakendamiseks, ning välditakse ülemäärast 
valitsemissektori eelarve puudujääki.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Frédéric Daerden
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Ülemkogu võttis oma 17. 
juunil 2010. aastal toimunud kohtumisel 
vastu uue tööhõive ja majanduskasvu 
strateegia „Euroopa 2020”, et liit väljuks 
kriisist tugevamana ning et viia liidu 
majandus aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvuni, millega kaasneks 
kvaliteetse tööhõive, tootlikkuse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse taseme tõus.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Piisavalt tähelepanu tuleks pöörata 
tööhõive ja majanduskasvu strateegiale 
„Euroopa 2020” ning sellele, kuidas 
liikmesriigid seda oma riiklike 
reformiprogrammide kaudu rakendavad.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liit on võtnud endale kohustuse viia 
ellu tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
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„Euroopa 2020”, mis hõlmab tööhõive, 
vaesuse, hariduse, innovatsiooni ja 
keskkonnaga seotud eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist 
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarvepoliitika ühtsest seirest.

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist 
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid saaksid kasu 
juhtpõhimõtete ja eelarve-eesmärkide 
kehtestamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist 
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarvepoliitika ühtsest seirest.

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist ja 
jätkusuutlikuks muutmist tuleks alustada 
kavandamisetapis ning suured vead tuleks 
tuvastada võimalikult varakult. 
Liikmesriigid ei saaks kasu mitte ainult 
juhtpõhimõtete ja eelarve-eesmärkide 
kehtestamisest, vaid ka eelarvepoliitika 
ühtsest seirest.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarvepoliitika ühtsest seirest.

(5) Riigi rahanduse seisundi 
jätkusuutlikuks muutmist tuleks alustada 
kavandamisetapis ning suured vead tuleks 
tuvastada võimalikult varakult. 
Liikmesriigid ei saaks kasu mitte ainult 
juhtpõhimõtete ja eelarve-eesmärkide 
kehtestamisest, vaid ka eelarvepoliitika 
ühtsest seirest.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist 
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarvepoliitika ühtsest seirest.

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist 
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarve- ja majanduskasvu poliitika
ühtsest seirest.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro, 
ja tagama, et nõukogu ja komisjoni 
soovitusi võetakse eelarve vastuvõtmise 
siseriiklikus protsessis asjakohaselt 
arvesse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro, ja 
tagama, et nõukogu ja komisjoni soovitusi 
võetakse eelarve vastuvõtmise siseriiklikus 
protsessis asjakohaselt arvesse.

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika
koordineerimisel. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks: a) looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro; b) 
tagama, et eelarvepoliitika 
kooskõlastatakse strateegiaga „Euroopa 
2020” ja c) tagama, et nõukogu ja 
komisjoni soovitusi võetakse eelarve 
vastuvõtmise siseriiklikus protsessis 
asjakohaselt arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro, ja 
tagama, et nõukogu ja komisjoni soovitusi 
võetakse eelarve vastuvõtmise siseriiklikus 
protsessis asjakohaselt arvesse.

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel, ning edendada 
majanduskasvu ja jätkusuutlikku 
tööhõivet. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro, ja 
tagama, et nõukogu ja komisjoni soovitusi 
võetakse eelarve vastuvõtmise siseriiklikus 
protsessis asjakohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
kehtestama struktuurselt tasakaalus 

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks.
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eelarvet käsitlevad eeskirjad, millega 
võetakse siseriiklikusse õigusesse üle liidu 
eelarveraamistiku peamised põhimõtted. 
Kõnealuseks ülevõtmiseks tuleks 
eelistatavalt põhiseaduses sätestada 
siduvad eeskirjad, millega tagatakse 
liikmesriigi ametiasutuste suurim 
pühendumus stabiilsuse ja kasvu pakti 
sätete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
kehtestama struktuurselt tasakaalus 
eelarvet käsitlevad eeskirjad, millega 
võetakse siseriiklikusse õigusesse üle liidu 
eelarveraamistiku peamised põhimõtted. 
Kõnealuseks ülevõtmiseks tuleks 
eelistatavalt põhiseaduses sätestada 
siduvad eeskirjad, millega tagatakse 
liikmesriigi ametiasutuste suurim 
pühendumus stabiilsuse ja kasvu pakti 
sätete täitmisel.

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
kehtestama struktuurselt tasakaalus 
eelarvet käsitlevad eeskirjad, millega 
võetakse siseriiklikusse õigusesse üle liidu 
eelarveraamistiku peamised põhimõtted. 
Kõnealuseks ülevõtmiseks tuleks sätestada 
riiklikud põhiseaduslikud siduvad 
eeskirjad, millega tagatakse liikmesriigi 
ametiasutuste suurim pühendumus 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-
eesmärkidega kooskõlas olevate 
siseriiklike eelarve-eeskirjade kehtestamine 
on esmatähtis stabiilsuse ja kasvu pakti 
sätete täitmise tagamiseks. Eelkõige 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
struktuurselt tasakaalus eelarvet käsitlevad 
eeskirjad, millega võetakse siseriiklikusse 
õigusesse üle liidu eelarveraamistiku 
peamised põhimõtted. Kõnealuseks 
ülevõtmiseks tuleks eelistatavalt 
põhiseaduses sätestada siduvad eeskirjad, 
millega tagatakse liikmesriigi 
ametiasutuste suurim pühendumus 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmisel.

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel. 
Liidu tasandil seatud eelarve-, tööhõive- ja 
jätkusuutliku majanduskasvu 
eesmärkidega kooskõlas olevate 
siseriiklike eelarve-eeskirjade kehtestamine 
on esmatähtis stabiilsuse ja kasvu pakti 
sätete täitmise tagamiseks. Eelkõige 
peaksid liikmesriigid kehtestama 
struktuurselt tasakaalus eelarvet käsitlevad 
eeskirjad, millega võetakse siseriiklikusse 
õigusesse üle liidu eelarveraamistiku 
peamised põhimõtted. Kõnealuseks 
ülevõtmiseks tuleks eelistatavalt 
põhiseaduses sätestada siduvad eeskirjad, 
millega tagatakse liikmesriigi 
ametiasutuste suurim pühendumus 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
võivad märkimisväärselt piirata eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärssida eelarvedistsipliinist kinnipidamist. 
Kallutamata ja realistlike
makromajanduslikke prognoose võib saada 
sõltumatutelt asutustelt.

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
piiravad märkimisväärselt eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärsivad eelarvedistsipliinist 
kinnipidamist. Sõltumatud asutused võivad 
pakkuda kallutamata ja realistlikke
makromajanduslikke prognoose.
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
võivad märkimisväärselt piirata eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärssida eelarvedistsipliinist kinnipidamist. 
Kallutamata ja realistlike
makromajanduslikke prognoose võib saada 
sõltumatutelt asutustelt.

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
võivad märkimisväärselt piirata eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärssida eelarvedistsipliinist kinnipidamist. 
Sõltumatud asutused võiksid pakkuda
kallutamata ja realistlikumaid 
makromajanduslikke prognoose.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nagu osutas riigivõlakriis ja eelkõige 
vajadus kehtestada ühised finantssüsteemi 
kaitsemehhanismid, mõjutab nende 
liikmesriikide eelarvepoliitika, kelle 
rahaühik on euro, ka teisi euroala 
liikmesriike. Enne eelarvepoliitika mis 
tahes sellise ulatusliku reformikava 
vastuvõtmist, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, peaks iga liikmesriik, kelle 
rahaühik on euro, konsulteerima 
komisjoniga ja liikmesriikidega, kelle 
rahaühik on euro, nii et oleks võimalik 
hinnata võimalikku mõju kogu euroalale. 
Liikmesriigid peaksid käsitama oma 
eelarvekavasid ühise huvi küsimusena ja 

välja jäetud
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esitama need komisjonile hindamiseks 
enne seda, kui kavad muudetakse 
siduvaks. Komisjonil peaks olema 
võimalus võtta vajaduse korral vastu 
arvamus esialgse eelarvekava kohta, mida 
liikmesriik ja eelkõige eelarveasutused 
peaksid eelarveseaduse vastuvõtmise 
protsessi käigus arvesse võtma. Selline 
arvamus tagaks, et liidu poliitikaalaseid 
juhiseid võetakse liikmesriikide eelarvete 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 
Eelkõige peaks kõnealune arvamus 
hõlmama hinnangut selle kohta, kas 
eelarvekavas võetakse või ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa 
poolaasta raames eelarve valdkonnas 
antud soovitusi. Komisjon peaks olema 
valmis taotluse korral esitama kõnealuse 
arvamuse asjaomase liikmesriigi 
parlamendile. Seda, mil määral on 
kõnealust arvamust järgitud, tuleks võtta 
arvesse hinnangus selle kohta, kas ja 
millal on tingimused täidetud, mille alusel 
tehakse otsus selle kohta, kas asjaomase 
liikmesriigi suhtes algatatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlus, kusjuures 
komisjoni antud juhiste eiramist tuleks 
käsitada raskendava asjaoluna. 
Eelarvekavade kohta komisjoni koostatud 
üldhinnangu alusel peaks eurorühm 
pidama arutelu euroala eelarveseisundi ja 
-väljavaadete üle.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nagu osutas riigivõlakriis ja eelkõige 
vajadus kehtestada ühised finantssüsteemi 
kaitsemehhanismid, mõjutab nende 

(10) Nagu osutas riigivõlakriis ja eelkõige 
vajadus kehtestada ühised finantssüsteemi 
kaitsemehhanismid, mõjutab nende 
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liikmesriikide eelarvepoliitika, kelle 
rahaühik on euro, ka teisi euroala 
liikmesriike. Enne eelarvepoliitika mis 
tahes sellise ulatusliku reformikava 
vastuvõtmist, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, peaks iga liikmesriik, kelle 
rahaühik on euro, konsulteerima 
komisjoniga ja liikmesriikidega, kelle 
rahaühik on euro, nii et oleks võimalik 
hinnata võimalikku mõju kogu euroalale. 
Liikmesriigid peaksid käsitama oma 
eelarvekavasid ühise huvi küsimusena ja 
esitama need komisjonile hindamiseks 
enne seda, kui kavad muudetakse siduvaks. 
Komisjonil peaks olema võimalus võtta 
vajaduse korral vastu arvamus esialgse 
eelarvekava kohta, mida liikmesriik ja 
eelkõige eelarveasutused peaksid 
eelarveseaduse vastuvõtmise protsessi 
käigus arvesse võtma. Selline arvamus 
tagaks, et liidu poliitikaalaseid juhiseid 
võetakse liikmesriikide eelarvete 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 
Eelkõige peaks kõnealune arvamus 
hõlmama hinnangut selle kohta, kas 
eelarvekavas võetakse või ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa poolaasta 
raames eelarve valdkonnas antud 
soovitusi. Komisjon peaks olema valmis 
taotluse korral esitama kõnealuse arvamuse 
asjaomase liikmesriigi parlamendile. Seda, 
mil määral on kõnealust arvamust järgitud, 
tuleks võtta arvesse hinnangus selle kohta, 
kas ja millal on tingimused täidetud, mille 
alusel tehakse otsus selle kohta, kas 
asjaomase liikmesriigi suhtes algatatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus, 
kusjuures komisjoni antud juhiste eiramist 
tuleks käsitada raskendava asjaoluna. 
Eelarvekavade kohta komisjoni koostatud 
üldhinnangu alusel peaks eurorühm pidama 
arutelu euroala eelarveseisundi ja -
väljavaadete üle.

liikmesriikide eelarve- ja 
makromajanduslik poliitika, kelle 
rahaühik on euro, ka teisi euroala 
liikmesriike. Enne eelarvepoliitika mis 
tahes sellise ulatusliku reformikava 
vastuvõtmist, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, peaks iga liikmesriik, kelle 
rahaühik on euro, konsulteerima 
komisjoniga ja liikmesriikidega, kelle 
rahaühik on euro, nii et oleks võimalik 
hinnata võimalikku mõju, sealhulgas 
sotsiaalset ja keskkonnamõju kogu 
euroalale. Liikmesriigid peaksid käsitama 
oma eelarvekavasid ühise huvi küsimusena 
ja esitama need komisjonile hindamiseks 
enne seda, kui kavad muudetakse siduvaks. 
Komisjonil peaks olema võimalus võtta 
vajaduse korral vastu arvamus esialgse 
eelarvekava kohta, mida liikmesriik ja 
eelkõige eelarveasutused peaksid 
eelarveseaduse vastuvõtmise protsessi 
käigus arvesse võtma. Selline arvamus 
tagaks, et Euroopa poolaasta raames 
antud liidu poliitikaalaseid juhiseid 
võetakse liikmesriikide eelarvete 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 
Eelkõige peaks kõnealune arvamus 
hõlmama hinnangut selle kohta, kas 
eelarvekavas võetakse või ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa poolaasta 
raames antud soovitusi. Komisjon peaks 
olema valmis taotluse korral esitama 
kõnealuse arvamuse asjaomase liikmesriigi 
parlamendile. Seda, mil määral on 
kõnealust arvamust järgitud, tuleks võtta 
arvesse hinnangus selle kohta, kas ja millal 
on tingimused täidetud, mille alusel 
tehakse otsus selle kohta, kas asjaomase 
liikmesriigi suhtes algatatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlus, kusjuures 
komisjoni antud juhiste eiramist tuleks 
käsitada raskendava asjaoluna. 
Eelarvekavade kohta komisjoni koostatud 
üldhinnangu alusel peaks eurorühm pidama 
arutelu euroala eelarveseisundi ja -
väljavaadete üle.

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nagu osutas riigivõlakriis ja eelkõige 
vajadus kehtestada ühised finantssüsteemi 
kaitsemehhanismid, mõjutab nende 
liikmesriikide eelarvepoliitika, kelle 
rahaühik on euro, ka teisi euroala 
liikmesriike. Enne eelarvepoliitika mis 
tahes sellise ulatusliku reformikava 
vastuvõtmist, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, peaks iga liikmesriik, kelle 
rahaühik on euro, konsulteerima 
komisjoniga ja liikmesriikidega, kelle 
rahaühik on euro, nii et oleks võimalik 
hinnata võimalikku mõju kogu euroalale. 
Liikmesriigid peaksid käsitama oma 
eelarvekavasid ühise huvi küsimusena ja 
esitama need komisjonile hindamiseks 
enne seda, kui kavad muudetakse siduvaks. 
Komisjonil peaks olema võimalus võtta 
vajaduse korral vastu arvamus esialgse 
eelarvekava kohta, mida liikmesriik ja 
eelkõige eelarveasutused peaksid 
eelarveseaduse vastuvõtmise protsessi 
käigus arvesse võtma. Selline arvamus 
tagaks, et liidu poliitikaalaseid juhiseid 
võetakse liikmesriikide eelarvete 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 
Eelkõige peaks kõnealune arvamus 
hõlmama hinnangut selle kohta, kas 
eelarvekavas võetakse või ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse Euroopa poolaasta 
raames eelarve valdkonnas antud 
soovitusi. Komisjon peaks olema valmis 
taotluse korral esitama kõnealuse arvamuse 
asjaomase liikmesriigi parlamendile. Seda, 
mil määral on kõnealust arvamust järgitud, 
tuleks võtta arvesse hinnangus selle kohta, 
kas ja millal on tingimused täidetud, mille 
alusel tehakse otsus selle kohta, kas 

(10) Nagu osutas riigivõlakriis ja eelkõige 
vajadus kehtestada ühised finantssüsteemi 
kaitsemehhanismid, mõjutab nende 
liikmesriikide eelarvepoliitika, kelle 
rahaühik on euro, ka teisi euroala 
liikmesriike. Enne eelarvepoliitika mis 
tahes sellise ulatusliku reformikava 
vastuvõtmist, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, peaks iga liikmesriik, kelle 
rahaühik on euro, konsulteerima 
komisjoniga ja liikmesriikidega, kelle 
rahaühik on euro, nii et oleks võimalik 
hinnata võimalikku mõju kogu euroalale. 
Liikmesriigid peaksid käsitama oma 
eelarvekavasid ühise huvi küsimusena ja 
esitama need komisjonile hindamiseks 
enne seda, kui kavad muudetakse siduvaks. 
Komisjonil peaks olema võimalus võtta 
vajaduse korral vastu arvamus esialgse 
eelarvekava kohta, mida liikmesriik ja 
eelkõige eelarveasutused peaksid 
eelarveseaduse vastuvõtmise protsessi 
käigus arvesse võtma. Selline arvamus 
tagaks, et liidu poliitikaalaseid juhiseid 
võetakse liikmesriikide eelarvete 
koostamisel nõuetekohaselt arvesse. 
Eelkõige peaks kõnealune arvamus 
hõlmama hinnangut selle kohta, kas 
eelarvekavas võetakse või ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse nii strateegia 
„Euroopa 2020” majanduskasvu, 
tööhõive- ja sotsiaalseid eesmärke kui ka 
Euroopa poolaasta raames antud soovitusi. 
Komisjon peaks olema valmis taotluse 
korral esitama kõnealuse arvamuse 
asjaomase liikmesriigi parlamendile. Seda, 
mil määral on kõnealust arvamust järgitud, 
tuleks võtta arvesse hinnangus selle kohta, 
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asjaomase liikmesriigi suhtes algatatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus, 
kusjuures komisjoni antud juhiste eiramist 
tuleks käsitada raskendava asjaoluna. 
Eelarvekavade kohta komisjoni koostatud 
üldhinnangu alusel peaks eurorühm pidama 
arutelu euroala eelarveseisundi ja -
väljavaadete üle.

kas ja millal on tingimused täidetud, mille 
alusel tehakse otsus selle kohta, kas 
asjaomase liikmesriigi suhtes algatatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus, 
kusjuures komisjoni antud juhiste eiramist 
tuleks käsitada raskendava asjaoluna. 
Eelarvekavade kohta komisjoni koostatud 
üldhinnangu alusel peaks eurorühm pidama 
arutelu euroala eelarveseisundi ja -
väljavaadete üle.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide üle, kelle rahaühik on 
euro ja kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 
tuleks teostada tugevdatud seiret, et 
tagada ülemäärase puudujäägi täielik ja 
õigeaegne kõrvaldamine. Tugevdatud 
seire peaks tagama, et varakult 
kõrvaldatakse mis tahes kõrvalekalded 
nõukogu soovitustest ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks. 
Tugevdatud seire peaks täiendama 
määruse (EÜ) nr 1467/97 sätteid. 
Tugevdatud seiret käsitlevaid sätteid tuleks 
kohaldada järk-järgult vastavalt 
liikmesriigi suhtes kohaldatava menetluse 
etapile kooskõlas aluslepingu artikliga 126.

(11) Liikmesriike, kelle rahaühik on euro 
ja kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, tuleks 
tähelepanelikumalt jälgida. Tugevdatud 
seiret käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada 
järk-järgult vastavalt liikmesriigi suhtes 
kohaldatava menetluse etapile kooskõlas 
aluslepingu artikliga 126.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Konstantinos Poupakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide üle, kelle rahaühik on 
euro ja kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 
tuleks teostada tugevdatud seiret, et tagada 
ülemäärase puudujäägi täielik ja õigeaegne 
kõrvaldamine. Tugevdatud seire peaks 
tagama, et varakult kõrvaldatakse mis tahes 
kõrvalekalded nõukogu soovitustest 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Tugevdatud seire peaks 
täiendama määruse (EÜ) nr 1467/97 
sätteid. Tugevdatud seiret käsitlevaid 
sätteid tuleks kohaldada järk-järgult 
vastavalt liikmesriigi suhtes kohaldatava 
menetluse etapile kooskõlas aluslepingu 
artikliga 126.

(11) Liikmesriikide üle, kelle rahaühik on 
euro ja kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 
tuleks teostada tugevdatud seiret, et tagada 
ülemäärase puudujäägi täielik ja õigeaegne 
kõrvaldamine. Tugevdatud seire peaks 
tagama, et varakult kõrvaldatakse mis tahes 
kõrvalekalded nõukogu soovitustest 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks, et edendada 
jätkusuutlikku majanduskasvu. 
Tugevdatud seire peaks täiendama määruse 
(EÜ) nr 1467/97 sätteid. Tugevdatud seiret 
käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada järk-
järgult vastavalt liikmesriigi suhtes 
kohaldatava menetluse etapile kooskõlas 
aluslepingu artikliga 126.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tugevdatud seire liikmesriikide üle, 
kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 

(12) Täpne ja range kontroll
liikmesriikide üle, kelle suhtes 
kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
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takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust.

mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust ning millises ulatuses see 
mõjutab tööhõive-eesmärke. Soovituse 
mittejärgimise korral tuleks kaaluda 
rangeid sanktsioone. Siiski peaks säilima 
iga liikmesriigi eelarve sõltumatus. 
Nõukogu ja komisjon pööravad kõigis 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
raames antavates eelarvehinnangutes 
asjakohast tähelepanu selliste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
rakendamisele, mis aitavad saavutada 
liidu jätkusuutliku majanduskasvu 
eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tugevdatud seire liikmesriikide üle, 
kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 

(12) Tugevdatud järelevalve liikmesriikide 
üle, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
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teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks.
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud 
tõhusaid meetmeid ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks. 
Hinnates seda, kas ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks on 
võetud tõhusaid meetmeid, peaks nõukogu 
oma otsuse tegemisel võtma aluseks selle, 
kas liikmesriik on või ei ole järginud 
komisjoni soovitust.

teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tugevdatud seire liikmesriikide üle, 
kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 

(12) Tugevdatud seire liikmesriikide üle, 
kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
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hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust.

hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust. Subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaselt peaks siiski säilima iga 
liikmesriigi eelarve sõltumatus.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et edendada koostööd liidu 
institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võib Euroopa Parlamendi pädev komitee
anda asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
osaleda arvamuste vahetuses,

(13) Selleks et edendada koostööd liidu 
institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võivad Euroopa Parlamendi pädevad 
komisjonid anda liikmesriigile, kellele
Euroopa Komisjon on esitanud soovituse,
võimaluse osaleda arvamuste vahetuses,

Or. en

Muudatusettepanek 46
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et edendada koostööd liidu (13) Selleks et edendada koostööd liidu 
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institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võib Euroopa Parlamendi pädev komitee
anda asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
osaleda arvamuste vahetuses,

institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon
anda liikmesriigile, kellele Euroopa 
Komisjon on esitanud soovituse, ja selle 
liikmesriigi sotsiaalpartneritele võimaluse 
osaleda arvamuste vahetuses,

Or. en

Muudatusettepanek 47
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et edendada koostööd liidu 
institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võib Euroopa Parlamendi pädev komitee
anda asjaomasele liikmesriigile võimaluse 
osaleda arvamuste vahetuses,

(13) Selleks et edendada koostööd liidu 
institutsioonide vahel, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ja 
tagada nõuetekohane demokraatlik 
kontroll, suurem läbipaistvus ja vastutus, 
võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon
anda liikmesriigile, kellele Euroopa 
Komisjon on esitanud soovituse, võimaluse 
osaleda arvamuste vahetuses,

Or. en

Muudatusettepanek 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) täiendades määruse (EÜ) nr 1466/97 
kohast mitmepoolset eelarvepoliitika 
järelevalvesüsteemi täiendavate 
seirenõuetega, millega tagatakse, et liidu 
poliitikaalased soovitusi eelarvevaldkonnas 

(b) täiendades määruse (EÜ) nr 1466/97 
kohast mitmepoolset eelarvepoliitika 
jälgimissüsteemi täiendavate nõuetega, 
millega tagatakse, et liidu poliitikaalased 
soovitusi eelarvevaldkonnas võetakse 
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võetakse asjakohaselt arvesse 
liikmesriikide eelarvete koostamisel;

asjakohaselt arvesse liikmesriikide 
eelarvete koostamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kehtestades karmimad sätted riiklike 
eelarve-eeskirjade ja majanduspoliitika 
kooskõlastamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse rakendamisel 
järgitakse täielikult Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 153 lõiget 3 ja 
artiklit 152 ning käesolevale määrusele 
tuginevates otsustes järgitakse 
subsidiaarsuse ja sotsiaaldialoogi 
põhimõtteid ning austatakse liikmesriikide 
ja sotsiaalpartnerite pädevust 
palgakujunduse ja pensioni tagamise 
küsimustes. Käesolevat määrust 
kohaldatakse kooskõlas Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta artikliga 28 ning see ei 
mõjuta õigust pidada läbirääkimisi 
kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 
täita ning osaleda kollektiivses tegevuses, 
järgides nõuetekohaselt riiklikke 
läbirääkimistavasid või riiklikke seadusi.
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Or. en

Muudatusettepanek 51
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühised eelarvesätted Ühised eelarvesätted ja riigivõlakirjade 
emissiooni puudutavale teabele esitatavad 
nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid avalikustavad igal aastal 
hiljemalt 15. aprilliks koos 
stabiilsusprogrammiga keskpika perioodi 
eelarvekava, mis on kooskõlas keskpika 
perioodi eelarveraamistikuga ja põhineb 
sõltumatul makromajanduslikul prognoosil.

1. Liikmesriigid koostavad igal aastal 
hiljemalt 15. aprilliks koos 
stabiilsusprogrammiga keskpika perioodi 
eelarvekava, mis on kooskõlas keskpika 
perioodi eelarveraamistikuga ja põhineb 
sõltumatul makromajanduslikul prognoosil.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Valitsemissektori eelarve seaduse välja jäetud
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eelnõu koos selle aluseks oleva sõltumatu 
makromajandusliku prognoosiga 
avalikustatakse igal aastal hiljemalt 15. 
oktoobriks.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Valitsemissektori eelarve seadus 
võetakse vastu ja avalikustatakse igal 
aastal hiljemalt 31. detsembriks.

3. Valitsemissektori eelarve seadus 
võetakse vastu detsembriks.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames rakendatakse
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke. Sellised eeskirjad on siduvad, 
eelistatavalt sätestatud põhiseaduses ja 
hõlmavad kogu valitsemissektorit.

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames võetakse arvesse
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke.

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames rakendatakse 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke. Sellised eeskirjad on siduvad, 
eelistatavalt sätestatud põhiseaduses ja 
hõlmavad kogu valitsemissektorit.

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames rakendatakse 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke. Sellised riiklikud 
põhiseaduslikud eeskirjad hõlmavad kogu 
valitsemissektorit.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks määrusele (EÜ) nr 1466/97 
tagavad liikmesriigid, et valitsemissektori 
eelarve on tasakaalus või ülejäägis.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Valitsemissektori eelarvet peetakse 
tasakaalus olevaks, kui valitsemissektori 
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aastane struktuurne tasakaal jääb 
riigipõhise keskpika perioodi eesmärgi 
piiresse, nagu on määratletud 
läbivaadatud stabiilsuse ja kasvu paktis, 
kus struktuurse puudujäägi alampiir on 
0,5% sisemajanduse koguproduktist 
turuhindades. Liikmesriigid tagavad kiire 
lähenemise oma vastavale keskpika 
perioodi eesmärgile. Liikmesriigid võivad 
oma keskpika perioodi eesmärgist või 
selleni viivast kohandamiskavast ajutiselt 
kõrvale kalduda vaid stabiilsuse ja kasvu 
paktis määratletud erandjuhtudel.
Kui valitsemissektori võla suhe 
sisemajanduse koguprodukti 
turuhindades jääb märgatavalt alla 60% 
ja kui oht riigi rahanduse pikaajalisele 
jätkusuutlikkusele on väike, võib teises 
lõigus määratletud keskpika perioodi 
eesmärgi alampiir tõusta struktuurse 
puudujäägini mitte üle 1% sisemajanduse 
koguproduktist turuhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid loovad sõltumatu 
eelarvenõukogu, kes vastutab lõike 1 
kohaste riiklike eelarve-eeskirjade 
rakendamise seire eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Riigivõlakirjade emissiooni puudutavale 

teabele esitatavad nõuded
Riigivõlakirjade emissiooni kavandamise 
parema koordineerimise ja 
rahastamistingimuste optimeerimise 
eesmärgil annavad liikmesriigid 
komisjonile ja nõukogule eelnevalt teada 
oma võlakirjade emiteerimise kavadest.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad igal aastal 
hiljemalt 15. oktoobriks komisjonile ja 
eurorühmale järgmise aasta esialgse 
eelarvekava.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esialgne eelarvekava hõlmab järgmise 
aasta kohta järgmist teavet:

3. Esialgne eelarvekava võib hõlmata
järgmise aasta kohta järgmist teavet:



AM\893420ET.doc 29/44 PE483.671v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 63
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hinnang esialgse eelarvekava 
vastavuse kohta liidu majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärkidele, liikmesriikide ja 
liidu majandus- ja rahanduspoliitika 
üldsuunistele ning liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunistele;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) liidu tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias sätestatud eesmärkide 
saavutamisega otseselt seotud 
kavandatavate kulude, sealhulgas riiklike 
investeeringute üksikasjalik kirjeldus, 
kasutades ühise hindamisraamistiku 
näitajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) esialgse eelarvekava mõju strateegia 
„Euroopa 2020” majanduskasvu, 
tööhõive- ja sotsiaalsetele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) esialgse eelarvekava sotsiaalse mõju 
hinnang ning hinnang selle vastavuse 
kohta liidu majanduskasvu ja tööhõive 
eesmärkidele, liikmesriikide 
majanduspoliitika üldsuunistele ning 
liikmesriikide tööhõivepoliitika 
suunistele;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) valitsemissektori kulu- ja 
tuluprognoosid protsendina SKPst ning
kulude ja tulude peamised komponendid, 
eeldusel, et poliitikat ei muudeta;

(b) valitsemissektori kulu- ja 
tuluprognoosid protsendina SKPst ning 
kulude ja tulude peamised komponendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valitsemissektori kavandatud kulud ja 
tulud protsendina SKPst ning nende 
peamised komponendid, võttes arvesse 
tingimusi ja kriteeriume riigi tulude 
suurendamiseks nii, et see ei hõlma 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõikes 1 
sätestatud suvakohaseid tulumeetmeid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) selliste põhjalikult dokumenteeritud 
kvantifitseeritud meetmete üksikasjalik
kirjeldus, mida võetakse järgmise aasta 
eelarve raames, et täita lõhe punkti c 
kohaste kavandatud kulude ja tulude ning 
punktis b osutatud prognooside (mis on 
koostatud eeldusel, et poliitikat ei 
muudeta) vahel. Meetmeid, mille mõju 
eelarvele on prognooside kohaselt alla 
0,1 % SKPst, võib kirjeldada vähem 
üksikasjalikult. Erilist tähelepanu 
pööratakse eelarvepoliitika ulatusliku 
reformi kavale, mis võib mõjutada teisi 
liikmesriike, kelle rahaühik on euro.

(d) sellise eelarvepoliitika ulatusliku 
reformi kava kirjeldus, mis võib mõjutada 
teisi liikmesriike, kelle rahaühik on euro;

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) sõltumatul makromajanduslikul 
prognoosil põhinevad peamised eeldused 
oodatavate majandussuundumuste ja 
oluliste majandusnäitajate kohta, mis on 
olulised eelarve-eesmärkide saavutamise 
seisukohast;

(e) sõltumatul makromajanduslikul 
prognoosil põhinevad peamised eeldused 
oodatavate majandus- ja sotsiaalsete 
suundumuste ning oluliste majandus- ja 
sotsiaalsete näitajate kohta, mis on 
olulised eelarve-eesmärkide saavutamise 
seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral täiendav teave selle 
kohta, kuidas kavatsetakse täita 
aluslepingu artikli 121 alusel asjaomasele 
liikmesriigile eelarve valdkonnas antud 
soovitusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 72
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõike 3 punkti a ja c kohaselt
esialgses eelarvekavas esitatud eelarve-

4. Kui esialgne eelarvekava erineb
viimases stabiilsusprogrammis esitatud 



AM\893420ET.doc 33/44 PE483.671v01-00

ET

eesmärgid või eeldusel, et poliitikat ei 
muudeta, koostatud prognoosid erinevad
viimases stabiilsusprogrammis esitatud 
vastavatest näitajatest, põhjendatakse 
sellist erinevust nõuetekohaselt.

suunistest, põhjendatakse sellist erinevust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid lisavad oma 
stabiilsusprogrammidesse ja riiklikesse 
reformiprogrammidesse liidu tööhõive ja 
majanduskasvu strateegias sätestatud 
eesmärkide saavutamisega otseselt seotud 
kavandatavate kulude, sealhulgas riiklike 
investeeringute ajakohastatud ja 
üksikasjaliku kirjelduse, kasutades ühise 
hindamisraamistiku näitajaid. Eespool 
osutatud üksikasjalikus kirjelduses 
selgitatakse nõuetekohaselt kavandatavate 
kulude erinevusi viimastest 
stabiilsusprogrammidest.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon tuvastab, et stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilised 
kohustused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 

Kui komisjon tuvastab, et Euroopa 
poolaasta raames antud riigipõhised 
soovitused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 
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esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Kõnealune nõue avalikustatakse.

esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Kõnealune nõue avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Roger Helmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon tuvastab, et stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilised 
kohustused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 
esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Kõnealune nõue avalikustatakse.

Kui komisjon tuvastab, et stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilised 
kohustused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 
esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Komisjon avalikustab läbipaistvalt oma 
nõude ja asjaomase liikmesriigi vastuse.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbivaadatud esialgse eelarvekava suhtes
kohaldatakse lõikeid 2–4.

Läbivaadatud esialgse eelarvekava suhtes 
kohaldatakse lõikeid 2–4a.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vajaduse korral võtab komisjon 30.
novembriks vastu arvamuse esialgse 
eelarvekava kohta.

1. Kui liikmesriik ei esita stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud kohustustega 
kooskõlas olevat eelarvet ega tee 
edusamme liidu tööhõive ja 
majanduskasvu strateegia eesmärkide 
täitmisel, võtab komisjon 1. novembriks
vastu arvamuse esialgse eelarvekava kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vajaduse korral võtab komisjon 30. 
novembriks vastu arvamuse esialgse 
eelarvekava kohta.

1. Vajaduse korral võtab komisjon 30. 
novembriks vastu arvamuse esialgse 
eelarvekava kohta. Sellega seoses pöörab 
komisjon asjakohast tähelepanu tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020” rakendamisele asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni arvamus avalikustatakse ning 
asjaomase liikmesriigi parlamendi taotlusel 

2. Komisjoni arvamus avalikustatakse ning 
asjaomase liikmesriigi parlamendi või 
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esitab komisjon selle asjaomasele 
parlamendile.

Euroopa Parlamendi taotlusel esitab 
komisjon selle asjaomasele parlamendile.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab hinnangu 
eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

3. Komisjon võib koostada hinnangu 
eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab hinnangu 
eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

3. Komisjon koostab hinnangu 
eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt. Kõnealune hinnang 
nende kohta avalikustatakse, nagu ka 
nende mõju strateegia „Euroopa 2020” 
majanduskasvu, tööhõive- ja sotsiaalsetele 
eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio



AM\893420ET.doc 37/44 PE483.671v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eurorühm arutab komisjoni arvamust 
riiklike eelarvekavade ning eelarveseisundi 
ja -väljavaadete kohta euroalas üldiselt 
komisjoni poolt lõike 3 kohaselt koostatud 
üldhinnangu alusel. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

4. Eurorühm võib arutada komisjoni 
arvamust riiklike eelarvekavade ning 
eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt komisjoni poolt lõike 3 
kohaselt koostatud üldhinnangu alusel. 
Kõnealune hinnang avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Eurorühm arutab komisjoni arvamust 
riiklike eelarvekavade ning eelarveseisundi 
ja -väljavaadete kohta euroalas üldiselt 
komisjoni poolt lõike 3 kohaselt koostatud 
üldhinnangu alusel. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

4. Eurorühm ja Euroopa Parlamendi 
asjaomased komisjonid arutavad
komisjoni arvamust riiklike eelarvekavade 
ning eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta 
euroalas üldiselt komisjoni poolt lõike 3 
kohaselt koostatud üldhinnangu alusel. 
Kõnealune hinnang avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab aluslepingu 
artikli 126 lõike 6 kohaselt, et liikmesriigil 
on ülemäärane eelarvepuudujääk, 
kohaldatakse asjaomase liikmesriigi 

välja jäetud
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suhtes käesoleva artikli lõikeid 2–5 kuni 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
lõpetamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti teavet võetud meetmete 
kohta ja eesmärkide saavutamiseks 
kavandatud meetmete laadi kohta. 
Kõnealune aruanne avalikustatakse.

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile, Euroopa Parlamendile,
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks 
ette nähtud mis tahes allkomiteele 
aruandeid, mis kajastavad valitsemissektori 
ja selle allsektorite eelarve aastasisest 
täitmist, nii kulude kui ka tulude poolel 
võetud suvakohaste meetmete mõju 
eelarvele, valitsemissektori kavandatud 
kulusid ja tulusid, samuti teavet võetud 
meetmete kohta ja eesmärkide 
saavutamiseks kavandatud meetmete laadi 
kohta. Aruandele lisatakse sotsiaalse mõju 
hinnang. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
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kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti teavet võetud meetmete 
kohta ja eesmärkide saavutamiseks 
kavandatud meetmete laadi kohta. 
Kõnealune aruanne avalikustatakse.

kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti teavet võetud meetmete 
ning nende mõju kohta strateegia
„Euroopa 2020” majanduskasvu, 
tööhõive- ja sotsiaalsetele eesmärkidele ja 
eesmärkide saavutamiseks kavandatud 
meetmete laadi kohta. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti teavet võetud meetmete 
kohta ja eesmärkide saavutamiseks 
kavandatud meetmete laadi kohta. 
Kõnealune aruanne avalikustatakse.

Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele ja 
nende sotsiaalset mõju, valitsemissektori 
kavandatud kulusid ja tulusid, samuti 
teavet võetud meetmete kohta ja 
eesmärkide saavutamiseks kavandatud 
meetmete laadi kohta. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) viib koostöös riikliku kõrgema 
auditeerimisasutusega läbi 
valitsemissektori 
raamatupidamisaruannete põhjaliku 
sõltumatu auditi, et hinnata 
raamatupidamisaruannete 
usaldusväärsust, täielikkust ja täpsust 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
kohaldamisel, ja esitab selle kohta 
aruande. Sellega seoses hindab komisjon 
(Eurostat) asjaomaste liikmesriikide 
esitatud andmete kvaliteeti vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 679/20103.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui on oht, et ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks ette 
nähtud tähtaega ei järgita, esitab komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovituse, mille 
kohaselt tuleb võtta täiendavaid meetmeid 
ajavahemiku jooksul, mis on kooskõlas 
lõike 1 kohase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamise tähtajaga. Komisjoni 
soovitus avalikustatakse ning asjaomase 
liikmesriigi parlamendi taotlusel esitab 
komisjon selle asjaomasele parlamendile.

2. Kui on oht, et ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks ette 
nähtud tähtaega ei järgita, esitab komisjon 
asjaomasele liikmesriigile soovituse, mille 
kohaselt tuleb võtta täiendavaid meetmeid 
ajavahemiku jooksul, mis on kooskõlas 
lõike 1 kohase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamise tähtajaga. Komisjoni 
soovitus avalikustatakse ning asjaomase 
liikmesriigi parlamendi või Euroopa 
Parlamendi taotlusel esitab komisjon selle 
asjaomasele parlamendile.

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 kohases komisjoni soovituses 
sätestatud ajavahemiku jooksul esitab 
asjaomane liikmesriik komisjonile aruande 
meetmete kohta, mida on võetud vastuseks 
kõnealusele soovitusele, koos artikli 7 
lõikega 3 ette nähtud aruannetega. 
Aruandes käsitletakse kõigi suvakohaselt 
võetud meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti esitatakse teavet võetud 
meetmete kohta ja eesmärkide 
saavutamiseks kavandatud meetmete laadi 
kohta, samuti muude meetmete kohta, 
mida on võetud vastuseks komisjoni 
soovitusele. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.

3. Lõike 2 kohases komisjoni soovituses 
sätestatud ajavahemiku jooksul esitab 
asjaomane liikmesriik komisjonile aruande 
meetmete kohta, mida on võetud vastuseks 
kõnealusele soovitusele, koos artikli 7 
lõikega 3 ette nähtud aruannetega. 
Aruandes käsitletakse kõigi suvakohaselt 
võetud meetmete mõju eelarvele ja nende 
sotsiaalset mõju, valitsemissektori 
kavandatud kulusid ja tulusid, samuti 
esitatakse teavet võetud meetmete kohta ja 
eesmärkide saavutamiseks kavandatud 
meetmete laadi kohta, muude meetmete 
kohta, mida on võetud vastuseks komisjoni 
soovitusele, ja samuti meetmete mõju 
kohta edusammudele liidu tööhõive ja 
majanduskasvu strateegia eesmärkide 
saavutamise suunas. Kõnealune aruanne 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kooskõla liidu majanduskasvu ja tööhõive 

eesmärkidega
Käesolev määrus ei vabasta liikmesriiki 
täitmast oma kohustusi seoses strateegia 
„Euroopa 2020” majanduskasvu, 
tööhõive- ja sotsiaalsete eesmärkidega ega 
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kohusta hülgama või jätma tähelepanuta 
oma üldist kohustust edendada kõrget 
tööhõive taset, tagada piisav sotsiaalkaitse 
ning võidelda sotsiaalse tõrjutusega 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva määruse mõju strateegia 
„Euroopa 2020” majanduskasvu, 
tööhõive- ja sotsiaalsetele eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – teine lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) käesoleva määruse panust liidu 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
elluviimisse;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hiljemalt 31. detsembriks 2012 esitab 
Euroopa Komisjon ettepanekud Euroopa 
võlalunastamisfondi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Majanduslik dialoog

1. Selleks et tõhustada dialoogi liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
ning tagada suurem läbipaistvus ja 
vastutus, võib Euroopa Parlamendi pädev 
komisjon kutsuda nõukogu eesistuja, 
komisjoni presidendi ja vajaduse korral 
Euroopa Ülemkogu eesistuja või 
eurorühma esimehe esinema 
parlamendikomisjoni ees, et arutada 
käesoleva määruse kohaselt vastu võetud 
arvamusi ja soovitusi.
2. Euroopa Komisjoni pädev komisjon 
võib pakkuda liikmesriigile, kelle jaoks on 
käesoleva määruse kohaselt koostatud 
arvamus või soovitus, võimalust osaleda 
arvamuste vahetuses.
3. Selle liikmesriigi parlament, kelle jaoks 
on käesoleva määruse kohaselt koostatud 
arvamus või soovitus, võib kutsuda 
arvamuste vahetuses osalema komisjoni 
esindajad.
4. Nõukogu ja komisjon teavitavad 
Euroopa Parlamenti korrapäraselt 
käesoleva määruse rakendamisest.
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1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
nende liikmesriikide suhtes, kelle puhul 
käesoleva määruse jõustumise ajal juba 
kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust.
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