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Tarkistus 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Niin sanottujen "talousarvion vakauttamistoimien" seuraukset ovat selvät. Pitäisi olla näin: 
lopetetaan talouden ohjausjärjestelmä, kumotaan Euro Plus -sopimus ja budjettisopimus, 
kumotaan vakaussopimus ja korvataan se todellisella työllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
koskevalla sopimuksella, edistetään työllisyyttä sekä sosiaalista ja taloudellista kasvua 
kasvattamalla rakenne- ja koheesiorahastoja, luodaan solidaarisuusrahasto tukemaan maita, 
joilla on tuotannon tasoon, oleellisiin julkisiin palveluihin, työpaikkojen luomiseen ja 
oikeuksiin liittyviä tarpeita.

Tarkistus 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksessa edellytetään, että 
jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa 
yhteistä etua koskevana asiana, että niiden 
finanssipolitiikkaa ohjaillaan terveen 
julkisen talouden tarpeen kannalta ja ettei 
niiden talouspolitiikka uhkaa vaarantaa 
talous- ja rahaliiton moitteetonta 
toimintaa.

(1) Perussopimuksessa edellytetään, että 
jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa 
yhteistä etua koskevana asiana.

Or. en



PE483.671v01-00 4/46 AM\893420FI.doc

FI

Tarkistus 18
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaan 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
määrätään, että unioni ottaa politiikkansa 
ja toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 20
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tehdyillä 
muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro, kannustimia maltillisen 
finanssipolitiikan suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä samanaikaisesti 
myös liiallisten julkistalouden alijäämien 
välttämiseen. Kyseisillä määräyksillä 
unionille on luotu vankempi kansallisen 
talouspolitiikan valvontakehys.

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tehdyillä 
muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro, kannustimia maltillisen 
finanssipolitiikan suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä samanaikaisesti 
myös liiallisten julkistalouden alijäämien 
välttämiseen. Kyseisillä määräyksillä 
unionille on luotu vankempi kansallisen 
talouspolitiikan valvontakehys. Näihin 
määräyksiin olisi lisättävä työpaikkojen 
luomiseen liittyvän sosiaalipolitiikan 
tehostettu valvonta.

Or. en

Tarkistus 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tehdyillä 
muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro, kannustimia maltillisen 
finanssipolitiikan suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä samanaikaisesti 
myös liiallisten julkistalouden alijäämien 
välttämiseen. Kyseisillä määräyksillä 
unionille on luotu vankempi kansallisen 
talouspolitiikan valvontakehys.

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen tehdyillä 
muutoksilla lisätään ohjeistusta ja niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro, kannustimia maltillisen 
finanssipolitiikan suunnitteluun ja 
täytäntöönpanoon sekä samanaikaisesti 
myös liiallisten julkistalouden alijäämien 
välttämiseen.

Or. en
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Tarkistus 22
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 pitämässään 
kokouksessa uuden työllisyyttä ja kasvua 
koskevan strategian eli Eurooppa 
2020 -strategian, jotta unioni voisi 
selviytyä kriisistä vahvempana ja ohjata 
taloutensa kohti älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua yhdistettynä 
korkealaatuisen työllisyyden, 
tuottavuuden ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon.

Or. en

Tarkistus 23
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Olisi kiinnitettävä asianmukaista 
huomiota kasvua ja työllisyyttä koskevaan 
Eurooppa 2020 -strategiaan ja siihen, 
miten jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön 
kansallisten uudistusohjelmiensa kautta.

Or. en

Tarkistus 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unioni on sitoutunut kasvua ja 
työllisyyttä koskevaan Eurooppa 
2020 -strategiaan, joka sisältää 
työllisyyteen, köyhyyden torjuntaan, 
koulutukseen, innovointiin ja 
ympäristöön liittyviä tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 
seurannasta.

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Jäsenvaltiot voisivat hyötyä
ohjaavien periaatteiden ja julkisen talouden 
tavoitteiden asettamisesta.

Or. en

Tarkistus 26
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 

(5) Vahva ja kestävä julkinen talous 
saadaan parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
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varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 
seurannasta.

varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 
seurannasta.

Or. en

Tarkistus 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 
seurannasta.

(5) Kestävä julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 
seurannasta.

Or. en

Tarkistus 28
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talouspolitiikan synkronoiduista 

(5) Vahva julkinen talous saadaan 
parhaiten varmistettua jo 
suunnitteluvaiheessa, ja vakavat virheet 
olisi tunnistettava mahdollisimman 
varhain. Ohjaavien periaatteiden ja julkisen 
talouden tavoitteiden asettamisen lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava hyötyä myös 
niiden talous- ja kasvupolitiikan
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seurannasta. synkronoiduista seurannasta.

Or. en

Tarkistus 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava 
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia ja 
tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella 
olisi lujitettava synergiaetuja 
helpottamalla talouspolitiikan 
koordinointia niiden jäsenvaltioiden 
kesken, joiden rahayksikkö on euro, ja 
varmistettava, että neuvoston ja komission 
suositukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallisessa talousarvion 
hyväksymismenettelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava 
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia ja 

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava 
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia ja 
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tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi 
lujitettava synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, ja varmistettava, että neuvoston ja 
komission suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisessa 
talousarvion hyväksymismenettelyssä.

tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi
a) lujitettava synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, b) varmistettava, että 
finanssipolitiikat saatetaan sopusointuun 
Eurooppa 2020 -strategian kanssa ja c)
varmistettava, että neuvoston ja komission 
suositukset otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallisessa talousarvion 
hyväksymismenettelyssä

Or. en

Tarkistus 31
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava 
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia ja
tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa. Yhteisen 
talousarvioaikataulun vahvistamisella olisi 
lujitettava synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, ja varmistettava, että neuvoston ja 
komission suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisessa 
talousarvion hyväksymismenettelyssä.

(6) Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, olisi parannettava 
kansallisten talousarvioiden keskeisten 
valmisteluvaiheiden synkronointia,
tehostettava sitä kautta finanssipolitiikan 
eurooppalaista ohjausjaksoa sekä 
edistettävä talouskasvua ja kestävää 
työllisyyttä. Yhteisen talousarvioaikataulun 
vahvistamisella olisi lujitettava 
synergiaetuja helpottamalla 
talouspolitiikan koordinointia niiden 
jäsenvaltioiden kesken, joiden rahayksikkö 
on euro, ja varmistettava, että neuvoston ja 
komission suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisessa 
talousarvion hyväksymismenettelyssä.

Or. en
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Tarkistus 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
tasapainossa olevaa talousarviota 
koskevat säännöt, joilla unionin 
finanssipoliittisen säännöstön 
pääperiaatteet saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä olisi 
toteutettava mielellään perustuslain 
luonteisilla sitovilla säännöillä 
osoituksena kansallisten viranomaisten 
voimakkaasta sitoutuneisuudesta vakaus-
ja kasvuohjelman tavoitteisiin.

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 33
Roger Helmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
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kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen 
säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava mielellään 
perustuslain luonteisilla sitovilla
säännöillä osoituksena kansallisten 
viranomaisten voimakkaasta 
sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen 
säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava sitovilla
kansallisilla perustuslaillisilla 
säännöksillä osoituksena kansallisten 
viranomaisten voimakkaasta 
sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 34
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden 
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen 
säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi 

(7) On vankkaa näyttöä siitä, että 
sääntöihin perustuvat finanssipolitiikan 
kehykset ovat tehokas tapa tukea vakaata ja 
kestävää finanssipolitiikkaa. Unionin 
tasolla vahvistettujen julkisen talouden, 
työllisyyden ja kestävän kasvun
tavoitteiden kanssa linjassa olevien 
kansallisten finanssipolitiikan sääntöjen 
käyttöönoton olisi oltava yksi keskeisistä 
tekijöistä, joilla varmistetaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen määräysten 
noudattaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
erityisesti annettava rakenteellisesti 
tasapainossa olevaa talousarviota koskevat 
säännöt, joilla unionin finanssipoliittisen 
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kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava mielellään 
perustuslain luonteisilla sitovilla säännöillä 
osoituksena kansallisten viranomaisten 
voimakkaasta sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

säännöstön pääperiaatteet saatetaan osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kyseisten 
periaatteiden saattaminen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä olisi toteutettava mielellään 
perustuslain luonteisilla sitovilla säännöillä 
osoituksena kansallisten viranomaisten 
voimakkaasta sitoutuneisuudesta vakaus- ja 
kasvuohjelman tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 35
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet voivat huomattavasti heikentää
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 
talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja 
realistisia makrotalouden ennusteita.

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet heikentävät huomattavasti 
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 
talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja 
realistisia makrotalouden ennusteita.

Or. en

Tarkistus 36
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet voivat huomattavasti heikentää 
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 

(8) Puolueelliset ja epärealistiset 
makrotalouden ja julkisen talouden 
ennusteet voivat huomattavasti heikentää 
talousarviosuunnittelun tehokkuutta ja 
haitata sen vuoksi sitoutumista 
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talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voivat tarjota puolueettomia ja
realistisia makrotalouden ennusteita.

talousarviota koskevaan kurinalaisuuteen.
Riippumattomilta elimiltä saatavat 
ennusteet voisivat tarjota puolueettomia ja
realistisempia makrotalouden ennusteita.

Or. en

Tarkistus 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kuten julkisen talouden velkakriisi ja 
erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä 
rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat 
osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, finanssipolitiikan 
heijastusvaikutukset ovat entistä 
voimakkaampia euroalueella. Jokaisen 
jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, 
olisi kuultava komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on
euro, ennen kuin ne hyväksyvät mittavia 
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, 
joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta 
voitaisiin arvioida suunnitelmien 
mahdollisia vaikutuksia koko 
euroalueella. Niiden olisi pidettävä 
talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua 
koskevana asiana ja toimitettava ne 
komissiolle seurantatarkoituksissa ennen 
kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi. 
Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa 
tarvittaessa alustavia 
talousarviosuunnitelmia koskeva 
lausunto, joka jäsenvaltiota ja erityisesti 
budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan 
huomioon niiden hyväksyessä 
talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella 
lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n 
antama julkisen talouden ohjeistus 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
kansallisen talousarvion valmistelussa. 

Poistetaan.



AM\893420FI.doc 15/46 PE483.671v01-00

FI

Lausunnossa olisi erityisesti oltava 
arviointi siitä, noudatetaanko 
talousarviosuunnitelmissa riittävässä 
määrin suosituksia, jotka on annettu 
finanssipolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä. Komission olisi 
oltava valmis esittelemään lausuntonsa 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Se, missä määrin komission 
lausunto on otettu huomioon, olisi 
otettava osaksi arviointia, jonka 
seurauksena kyseinen jäsenvaltio 
päätetään ehtojen täyttyessä asettaa 
liiallisia alijäämiä koskevaan 
menettelyyn, jossa komission 
varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen 
noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa 
raskauttavaksi seikaksi. Myös 
euroryhmän olisi keskusteltava 
talousarviotilanteesta ja -näkymistä 
euroalueella komission suunnitelmista 
laatiman kokonaisarvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kuten julkisen talouden velkakriisi ja 
erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä 
rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat 
osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, finanssipolitiikan
heijastusvaikutukset ovat entistä 
voimakkaampia euroalueella. Jokaisen 
jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, 
olisi kuultava komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, 
ennen kuin ne hyväksyvät mittavia 
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, 
joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta 

(10) Kuten julkisen talouden velkakriisi ja 
erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä 
rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat 
osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, finanssi- ja 
makrotalouspolitiikan heijastusvaikutukset 
ovat entistä voimakkaampia euroalueella.
Jokaisen jäsenvaltion, jonka rahayksikkö 
on euro, olisi kuultava komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, 
ennen kuin ne hyväksyvät mittavia 
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, 
joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta 
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voitaisiin arvioida suunnitelmien 
mahdollisia vaikutuksia koko euroalueella.
Niiden olisi pidettävä 
talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua 
koskevana asiana ja toimitettava ne 
komissiolle seurantatarkoituksissa ennen 
kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi.
Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa 
tarvittaessa alustavia 
talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, 
joka jäsenvaltiota ja erityisesti 
budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan 
huomioon niiden hyväksyessä 
talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella 
lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n 
antama julkisen talouden ohjeistus otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisen 
talousarvion valmistelussa. Lausunnossa 
olisi erityisesti oltava arviointi siitä,
noudatetaanko talousarviosuunnitelmissa 
riittävässä määrin suosituksia, jotka on 
annettu finanssipolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä. Komission olisi 
oltava valmis esittelemään lausuntonsa 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Se, missä määrin komission 
lausunto on otettu huomioon, olisi otettava 
osaksi arviointia, jonka seurauksena 
kyseinen jäsenvaltio päätetään ehtojen 
täyttyessä asettaa liiallisia alijäämiä 
koskevaan menettelyyn, jossa komission 
varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen 
noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa 
raskauttavaksi seikaksi. Myös euroryhmän 
olisi keskusteltava talousarviotilanteesta ja 
-näkymistä euroalueella komission 
suunnitelmista laatiman 
kokonaisarvioinnin perusteella.

voitaisiin arvioida suunnitelmien 
mahdollisia vaikutuksia, myös sosiaalisia 
ja ympäristövaikutuksia, koko 
euroalueella. Niiden olisi pidettävä 
talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua 
koskevana asiana ja toimitettava ne 
komissiolle seurantatarkoituksissa ennen 
kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi.
Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa 
tarvittaessa alustavia 
talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, 
joka jäsenvaltiota ja erityisesti 
budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan 
huomioon niiden hyväksyessä 
talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella 
lausunnolla voidaan varmistaa, että
eurooppalaisessa ohjausjaksossa EU:n 
antama ohjeistus otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallisen talousarvion 
valmistelussa. Lausunnossa olisi erityisesti 
oltava arviointi siitä, noudatetaanko 
talousarviosuunnitelmissa riittävässä 
määrin suosituksia, jotka on annettu 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.
Komission olisi oltava valmis esittelemään 
lausuntonsa kyseisen jäsenvaltion 
parlamentille tämän pyynnöstä. Se, missä 
määrin komission lausunto on otettu 
huomioon, olisi otettava osaksi arviointia, 
jonka seurauksena kyseinen jäsenvaltio 
päätetään ehtojen täyttyessä asettaa 
liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn, 
jossa komission varhaisvaiheessa antaman 
ohjeistuksen noudattamatta jättäminen 
pitäisi katsoa raskauttavaksi seikaksi. Myös 
euroryhmän olisi keskusteltava 
talousarviotilanteesta ja -näkymistä 
euroalueella komission suunnitelmista 
laatiman kokonaisarvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 39
Frédéric Daerden
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kuten julkisen talouden velkakriisi ja 
erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä 
rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat 
osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, finanssipolitiikan 
heijastusvaikutukset ovat entistä 
voimakkaampia euroalueella. Jokaisen 
jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, 
olisi kuultava komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, 
ennen kuin ne hyväksyvät mittavia 
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, 
joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta 
voitaisiin arvioida suunnitelmien 
mahdollisia vaikutuksia koko euroalueella.
Niiden olisi pidettävä 
talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua 
koskevana asiana ja toimitettava ne 
komissiolle seurantatarkoituksissa ennen 
kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi.
Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa 
tarvittaessa alustavia 
talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, 
joka jäsenvaltiota ja erityisesti 
budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan 
huomioon niiden hyväksyessä 
talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella 
lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n 
antama julkisen talouden ohjeistus otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisen 
talousarvion valmistelussa. Lausunnossa 
olisi erityisesti oltava arviointi siitä,
noudatetaanko talousarviosuunnitelmissa 
riittävässä määrin suosituksia, jotka on 
annettu finanssipolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä. Komission olisi 
oltava valmis esittelemään lausuntonsa 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Se, missä määrin komission 
lausunto on otettu huomioon, olisi otettava 
osaksi arviointia, jonka seurauksena 
kyseinen jäsenvaltio päätetään ehtojen 
täyttyessä asettaa liiallisia alijäämiä 

(10) Kuten julkisen talouden velkakriisi ja 
erityisesti tarve ottaa käyttöön yhteisiä 
rahoitusvakauden turvaverkkoja ovat 
osoittaneet, jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, finanssipolitiikan 
heijastusvaikutukset ovat entistä 
voimakkaampia euroalueella. Jokaisen 
jäsenvaltion, jonka rahayksikkö on euro, 
olisi kuultava komissiota ja muita 
jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, 
ennen kuin ne hyväksyvät mittavia 
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmia, 
joilla voi olla heijastusvaikutuksia, jotta 
voitaisiin arvioida suunnitelmien 
mahdollisia vaikutuksia koko euroalueella.
Niiden olisi pidettävä 
talousarviosuunnitelmiaan yhteistä etua 
koskevana asiana ja toimitettava ne 
komissiolle seurantatarkoituksissa ennen 
kuin suunnitelmat tulevat sitoviksi.
Komissiolla olisi oltava valmiudet antaa 
tarvittaessa alustavia 
talousarviosuunnitelmia koskeva lausunto, 
joka jäsenvaltiota ja erityisesti 
budjettiviranomaisia kehotetaan ottamaan 
huomioon niiden hyväksyessä 
talousarviolainsäädäntöä. Tällaisella 
lausunnolla voidaan varmistaa, että EU:n 
antama ohjeistus otetaan asianmukaisesti 
huomioon kansallisen talousarvion 
valmistelussa. Lausunnossa olisi erityisesti 
oltava arviointi siitä, otetaanko
talousarviosuunnitelmissa riittävässä 
määrin huomioon Eurooppa 
2020 -strategian kasvua, työllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä koskevat tavoitteet ja
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä
annetut suositukset. Komission olisi oltava 
valmis esittelemään lausuntonsa kyseisen 
jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Se, missä määrin komission 
lausunto on otettu huomioon, olisi otettava 
osaksi arviointia, jonka seurauksena 
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koskevaan menettelyyn, jossa komission 
varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen 
noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa 
raskauttavaksi seikaksi. Myös euroryhmän 
olisi keskusteltava talousarviotilanteesta ja
-näkymistä euroalueella komission 
suunnitelmista laatiman 
kokonaisarvioinnin perusteella.

kyseinen jäsenvaltio päätetään ehtojen 
täyttyessä asettaa liiallisia alijäämiä 
koskevaan menettelyyn, jossa komission 
varhaisvaiheessa antaman ohjeistuksen 
noudattamatta jättäminen pitäisi katsoa 
raskauttavaksi seikaksi. Myös euroryhmän 
olisi keskusteltava talousarviotilanteesta ja 
-näkymistä euroalueella komission 
suunnitelmista laatiman 
kokonaisarvioinnin perusteella.

Or. en

Tarkistus 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn kohteena, olisi
seurattava tiiviimmin sen 
varmistamiseksi, että liiallinen alijäämä 
korjataan kokonaisuudessaan ja riittävän 
ajoissa. Tiiviimmällä seurannalla olisi 
varmistettava, että mahdolliset 
poikkeamat liiallisen alijäämän 
korjaamista koskevista neuvoston 
suosituksista saadaan oikaistuiksi 
varhain. Seurannalla olisi täydennettävä 
asetuksen (EY) N:o 1467/97 säännöksiä. 
Tätä tiiviimpää seurantaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt olisi porrastettava 
sen menettelyvaiheen mukaan, jonka 
kohteena jäsenvaltio on, perussopimuksen 
126 artiklan mukaisesti.

(11) Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn kohteena, olisi
tarkkailtava tiiviimmin. Tätä tiiviimpää 
seurantaa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt olisi porrastettava sen 
menettelyvaiheen mukaan, jonka kohteena 
jäsenvaltio on, perussopimuksen 126 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn kohteena, olisi 
seurattava tiiviimmin sen varmistamiseksi, 
että liiallinen alijäämä korjataan 
kokonaisuudessaan ja riittävän ajoissa.
Tiiviimmällä seurannalla olisi 
varmistettava, että mahdolliset poikkeamat 
liiallisen alijäämän korjaamista koskevista 
neuvoston suosituksista saadaan 
oikaistuiksi varhain. Seurannalla olisi 
täydennettävä asetuksen (EY) N:o 1467/97 
säännöksiä. Tätä tiiviimpää seurantaa 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi 
porrastettava sen menettelyvaiheen 
mukaan, jonka kohteena jäsenvaltio on, 
perussopimuksen 126 artiklan mukaisesti.

(11) Jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro ja jotka ovat liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn kohteena, olisi 
seurattava tiiviimmin sen varmistamiseksi, 
että liiallinen alijäämä korjataan 
kokonaisuudessaan ja riittävän ajoissa.
Tiiviimmällä seurannalla olisi 
varmistettava, että mahdolliset poikkeamat 
liiallisen alijäämän korjaamista koskevista 
neuvoston suosituksista saadaan 
oikaistuiksi varhain ja kestävää kasvua 
edistäen. Seurannalla olisi täydennettävä 
asetuksen (EY) N:o 1467/97 säännöksiä.
Tätä tiiviimpää seurantaa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt olisi porrastettava 
sen menettelyvaiheen mukaan, jonka 
kohteena jäsenvaltio on, perussopimuksen 
126 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 42
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden täsmällisessä ja tiukassa 
uudelleentarkastelussa olisi oltava 
mahdollista todeta riskit, jotka kohdistuvat 
jäsenvaltion kykyyn noudattaa liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
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pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta.

kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta ja missä määrin se vaikuttaa 
työllisyystavoitteisiin. Jos suositusta ei 
noudateta, olisi harkittava ankarien 
seuraamusten soveltamista. Jokaisen 
jäsenvaltion olisi kuitenkin säilytettävä 
talousarviota koskeva määräysvaltansa. 
Neuvoston ja komission olisi kaikissa 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
puitteissa tehtävissä finanssipoliittisissa 
arvioissa kiinnitettävä asianmukaisesti 
huomiota sosiaaliturvajärjestelmiin, jotka 
edesauttavat unionin kestävän kasvun 
tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä tarkkailussa
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 
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määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi. 
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta.

määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä.

Or. en

Tarkistus 44
Roger Helmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa 
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 

(12) Liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn kohteena olevien 
jäsenvaltioiden tiiviimmässä seurannassa 
olisi oltava mahdollista todeta riskit, jotka 
kohdistuvat jäsenvaltion kykyyn noudattaa 
liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa. Jos tällaisia riskejä todetaan, 
komission olisi annettava tietyssä 
määräajassa toteutettavia toimenpiteitä 
koskeva suositus, joka olisi esitettävä 
kyseisen jäsenvaltion parlamentille tämän 
pyynnöstä. Tämän arvioinnin olisi 
mahdollistettava sellaisen kehityksen 
kääntäminen, joka vaarantaa liiallisen 
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alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta.

alijäämän korjaamisen asetettuun 
määräaikaan mennessä. Komission 
suosituksen noudattamista koskevan 
arvioinnin olisi oltava osa jatkuvaa 
arviointia, jolla komissio selvittää, onko 
jäsenvaltio toteuttanut tuloksellisia toimia 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi.
Tehdessään päätöstä siitä, onko liiallisen 
alijäämän korjaamiseksi toteutettu 
tuloksellisia toimia, neuvoston olisi 
otettava lähtökohdaksi myös se, onko 
jäsenvaltio noudattanut komission 
suositusta. Jokaisen jäsenvaltion olisi 
kuitenkin toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti säilytettävä talousarviota 
koskeva määräysvaltansa.

Or. en

Tarkistus 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin
toimivaltainen valiokunta voi tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon,

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin
toimivaltaiset valiokunnat voivat tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon,

Or. en

Tarkistus 46
Frédéric Daerden
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon,

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle ja sen 
työmarkkinajärjestöille tilaisuuden 
osallistua näkemystenvaihtoon,

Or. en

Tarkistus 47
Roger Helmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon,

(13) Unionin toimielinten, erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission, välisen vuoropuhelun 
parantamiseksi sekä asianmukaisen 
demokraattisen valvonnan, avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämisen 
varmistamiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi tarjota 
komission suosituksen kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon,

Or. en

Tarkistus 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) täydentämällä asetuksella (EY) N:o 
1466/97 käyttöön otettua finanssipolitiikan 
monenvälistä valvontajärjestelmää 
seurantaa koskevilla lisävaatimuksilla, 
jotta voidaan varmistaa, että unionin 
talousarviosuositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisten 
talousarvioiden valmisteluissa;

b) täydentämällä asetuksella (EY) N:o 
1466/97 käyttöön otettua finanssipolitiikan 
monenvälistä tarkkailujärjestelmää
lisävaatimuksilla, jotta voidaan varmistaa, 
että unionin talousarviosuositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon kansallisten 
talousarvioiden valmisteluissa;

Or. en

Tarkistus 49
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kehittämällä kansallisen 
finanssipolitiikan sääntöjä ja 
talouspolitiikan koordinointia

Or. en

Tarkistus 50
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta sovellettaessa 
noudatetaan täysimääräisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan 3 kohtaa ja 152 artiklaa, ja 
asetuksen nojalla tehdyissä päätöksissä 
otetaan huomioon toissijaisuusperiaate ja 



AM\893420FI.doc 25/46 PE483.671v01-00

FI

sosiaalisen vuoropuhelun periaate sekä 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinajärjestöjen 
palkanmuodostusta ja eläkesäännöksiä 
koskeva toimivalta. Tämän asetuksen 
soveltamisessa noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 28 artiklan 
säännöksiä, ja asetuksen soveltaminen ei 
vaikuta oikeuteen neuvotella, solmia tai 
panna täytäntöön kollektiivisia 
sopimuksia eikä oikeuteen toteuttaa 
työmarkkinatoimia, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
työehtosopimusneuvotteluja koskevat 
kansalliset käytännöt ja kansalliset lait.

Or. en

Tarkistus 51
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
2 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteiset talousarviosäännökset Yhteiset talousarviosäännökset ja 
valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevat 
ilmoittamisvaatimukset

Or. en

Tarkistus 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on julkistettava
vuosittain keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittiset suunnitelmansa 
riippumattomaan makrotalouden 
ennusteeseen perustuvan julkisen talouden 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vuosittain 
keskipitkän aikavälin finanssipoliittiset 
suunnitelmansa riippumattomaan 
makrotalouden ennusteeseen perustuvan 
julkisen talouden keskipitkän aikavälin 



PE483.671v01-00 26/46 AM\893420FI.doc

FI

keskipitkän aikavälin kehyksensä 
mukaisesti vakausohjelmiensa liitteinä 
viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.

kehyksensä mukaisesti vakausohjelmiensa 
liitteinä viimeistään 15 päivänä huhtikuuta.

Or. en

Tarkistus 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Julkisyhteisöjen 
talousarviolakiesitykset on julkistettava 
vuosittain viimeistään 15 päivänä 
lokakuuta yhdessä niiden 
riippumattomien makrotalouden 
ennusteiden kanssa, joihin ne perustuvat.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisyhteisöjen talousarviolait on 
hyväksyttävä ja julkistettava vuosittain 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

3. Julkisyhteisöjen talousarviolait on 
hyväksyttävä joulukuuhun mennessä.

Or. en

Tarkistus 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä. Kyseisten 
sääntöjen on katettava kaikki 
julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, 
mielellään perustuslain luonteisia.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa 
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet otetaan 
huomioon niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä.

Or. en

Tarkistus 56
Roger Helmer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa 
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä. Kyseisten 
sääntöjen on katettava kaikki 
julkisyhteisöt, ja niiden on oltava sitovia, 
mielellään perustuslain luonteisia.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
tasapainossa olevaa rahoitusasemaa 
koskevat numeeriset finanssipoliittiset 
säännöt, joilla asetuksen (EY) N:o 1466/97 
2 a artiklassa määritellyt julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteet pannaan 
täytäntöön niiden kansallisissa 
talousarviomenettelyissä. Kyseisten
kansallisten perustuslaillisten säännösten 
on katettava kaikki julkisyhteisöt.

Or. en

Tarkistus 57
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)



PE483.671v01-00 28/46 AM\893420FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asetuksen (EY) N:o 1466/97 lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
julkisen talouden rahoitusasema on 
tasapainossa tai ylijäämäinen.

Or. en

Tarkistus 58
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Julkisen talouden rahoitusaseman 
katsotaan olevan tasapainossa, jos sen 
vuotuinen rakenteellinen tasapaino 
täyttää maakohtaisen keskipitkän 
aikavälin tavoitteen, joka on määritetty 
tarkistetussa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa ja jossa rakenteellisen 
alijäämän alaraja on 0,5 prosenttia 
markkinahinnoilla lasketusta 
bruttokansantuotteesta. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että ne lähenevät 
nopeasti omia keskipitkän aikavälin 
tavoitteitaan. Jäsenvaltiot voivat 
väliaikaisesti poiketa keskipitkän 
aikavälin tavoitteestaan tai siihen 
tähtäävälle sopeuttamisuralle 
pääsemisestään vain poikkeustapauksissa, 
joista määrätään vakaus- ja 
kasvusopimuksessa.
Jos julkisen velan suhde 
markkinahintaiseen 
bruttokansantuotteeseen on merkittävästi 
alle 60 prosenttia ja jos julkisen talouden 
kestävyyttä pitkällä aikavälillä koskevat 
riskit ovat alhaiset, toisessa alakohdassa 
määritelty keskipitkän aikavälin tavoitteen 
alaraja voi saavuttaa rakenteellisen 
alijäämän, joka on enintään 
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1,0 prosenttia markkinahinnoilla 
lasketusta bruttokansantuotteesta.

Or. en

Tarkistus 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on perustettava 
riippumaton finanssipoliittinen neuvosto, 
joka seuraa 1 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten finanssipoliittisten sääntöjen 
täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Valtionvelan liikkeeseenlaskua koskevat 

ilmoittamisvaatimukset
Valtionvelan liikkeeseenlaskun 
suunnittelun koordinoinnin ja 
rahoitusehtojen optimoinnin 
parantamiseksi jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava etukäteen valtionvelan 
liikkeeseenlaskua koskevista 
suunnitelmistaan komissiolle ja 
neuvostolle. 

Or. en
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Tarkistus 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle ja euroryhmälle vuosittain 
tulevaa vuotta koskeva alustava 
talousarviosuunnitelma viimeistään 15 
päivänä lokakuuta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa
on oltava seuraavat tulevaa vuotta 
koskevat tiedot:

3. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa
voi olla seuraavat tulevaa vuotta koskevat 
tiedot:

Or. en

Tarkistus 63
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) arvio alustavan 
talousarviosuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden, jäsenvaltioiden ja 
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unionin talous- ja finanssipolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen
kanssa;

Or. en

Tarkistus 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) yksityiskohtainen kuvaus 
suunnitelluista menoista, jotka suoraan 
liittyvät unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategiaan sisältyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan 
luettuina yhteisestä arviointikehyksestä 
saadut julkisia investointeja koskevat 
osoittimet;

Or. en

Tarkistus 65
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) alustavan talousarviosuunnitelman 
vaikutus Eurooppa 2020 -strategian 
kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
koskeviin tavoitteisiin;

Or. en
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Tarkistus 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) arviointi alustavan 
talousarviosuunnitelman sosiaalisista 
vaikutuksista ja yhdenmukaisuudesta 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, 
jäsenvaltioiden ja talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olettamukseen julkisyhteisöjen tuloja ja 
menoja koskevan politiikan pysymisestä 
muuttumattomana perustuvat ennusteet 
prosentteina suhteessa BKT:hen ja tulojen 
ja menojen keskeiset erät;

b) ennusteet julkisyhteisöjen tuloista ja 
menoista prosentteina suhteessa BKT:hen 
ja tulojen ja menojen keskeiset erät;

Or. en

Tarkistus 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) julkisyhteisöjen tulo- ja menotavoitteet Poistetaan.
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prosentteina suhteessa BKT:hen ja niiden 
keskeiset osatekijät ottaen huomioon 
ehdot ja perusteet, joiden mukaan 
määritetään julkisten menojen kasvu-ura, 
pois lukien harkinnanvaraiset 
toimenpiteet, asetuksen (EY) N:o 1466/97 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yksityiskohtainen kuvaus ja 
asianmukaisesti dokumentoitu 
määrällinen esitys toimenpiteistä, jotka on 
sisällytettävä tulevan vuoden 
talousarvioon c alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden ja b alakohdan 
mukaisten ennusteiden, jotka perustuvat 
olettamukseen politiikan pysymisestä 
muuttumattomana, välisen eron 
kattamiseksi. Kuvaus voi olla vähemmän 
yksityiskohtainen, kun on kyse 
toimenpiteistä, joiden 
talousarviovaikutukset arvioidaan alle 
0,1 prosentiksi suhteessa BKT:hen. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä
finanssipolitiikan uudistussuunnitelmiin, 
joilla on mahdollisia heijastusvaikutuksia 
muihin jäsenvaltioihin, joiden valuutta on 
euro;

d) kuvaus finanssipolitiikan
uudistussuunnitelmista, joilla on 
mahdollisia heijastusvaikutuksia muihin 
jäsenvaltioihin, joiden valuutta on euro.

Or. en

Tarkistus 70
Philippe Boulland
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) keskeiset oletukset talouden arvioidusta 
kehityksestä sekä muista merkittävistä 
taloudellisista muuttujista, jotka 
vaikuttavat julkisen talouden tavoitteiden 
toteutumiseen. Näiden oletusten on 
perustuttava riippumattomaan 
makrotalouden kasvuennusteeseen;

e) keskeiset oletukset arvioidusta
taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä 
sekä muista merkittävistä taloudellisista ja 
sosiaalisista muuttujista, jotka vaikuttavat 
julkisen talouden tavoitteiden 
toteutumiseen. Näiden oletusten on 
perustuttava riippumattomaan 
makrotalouden kasvuennusteeseen;

Or. en

Tarkistus 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarvittaessa lisätiedot siitä, kuinka 
kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 
121 artiklan mukaisesti annettuja 
tämänhetkisiä julkista taloutta koskevia 
suosituksia aiotaan noudattaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos alustavassa 
talousarviosuunnitelmassa 3 kohdan a ja 
c alakohdan mukaisesti ilmoitetut julkisen 
talouden tavoitteet tai ennusteet, jotka 

4. Jos alustava talousarviosuunnitelma 
eroaa viimeisimmän vakausohjelman 
suuntaviivoista, erot on perusteltava.
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perustuvat olettamukseen politiikan 
pysymisestä muuttumattomana, eroavat 
viimeisimmässä vakausohjelmassa 
ilmoitetuista tavoitteista tai ennusteista,
erot on perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
vakausohjelmiinsa ja kansallisiin 
uudistusohjelmiinsa ajantasainen ja 
yksityiskohtainen kuvaus suunnitelluista 
menoista, jotka suoraan liittyvät unionin 
kasvu- ja työllisyysstrategiaan sisältyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan
luettuina yhteisestä arviointikehyksestä 
saadut julkisia investointeja koskevat 
osoittimet. Edellä tarkoitetussa 
yksityiskohtaisessa kuvauksessa on 
asianmukaisesti selitettävä, miksi 
suunnitellut menot eroavat 
viimeisimmistä vakausohjelmista.

Or. en

Tarkistus 74
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vahvistettuja 

Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa annettuja maakohtaisia 
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finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, 
se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä 
pyyntö on julkistettava.

suosituksia ei noudateta, se pyytää kahden 
viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä 
pyyntö on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 75
Roger Helmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vahvistettuja 
finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, 
se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman. Tämä 
pyyntö on julkistettava.

Jos komissio havaitsee erityisen vakavia 
tapauksia, joissa vakaus- ja 
kasvusopimuksessa vahvistettuja 
finanssipolitiikan velvoitteita ei noudateta, 
se pyytää kahden viikon kuluessa alustavan 
talousarviosuunnitelman toimittamisesta 
kyseiseltä jäsenvaltiolta tarkistetun 
alustavan talousarviosuunnitelman.
Komissio julkistaa pyyntönsä ja kyseisen 
jäsenvaltion vastauksen.

Or. en

Tarkistus 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevia 2–4 kohtaa sovelletaan vain 
tarkistettuun alustavaan 
talousarviosuunnitelmaan.

Edellä olevia 2–4 a kohtaa sovelletaan 
vain tarkistettuun alustavaan 
talousarviosuunnitelmaan.

Or. en
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Tarkistus 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään
marraskuuta mennessä lausunnon 
alustavasta talousarviosuunnitelmasta.

1. Jos jokin jäsenvaltio ei ole esittänyt 
vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteiden 
mukaista talousarviota eikä edennyt kohti 
unionin kasvu- ja työllisyysstrategiassa 
määriteltyjä tavoitteita, komissio antaa
1 päivään marraskuuta mennessä 
lausunnon alustavasta 
talousarviosuunnitelmasta.

Or. en

Tarkistus 78
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään 
marraskuuta mennessä lausunnon 
alustavasta talousarviosuunnitelmasta.

1. Komissio antaa tarvittaessa 30 päivään 
marraskuuta mennessä lausunnon 
alustavasta talousarviosuunnitelmasta.
Tässä yhteydessä komissio kiinnittää 
asianmukaista huomiota työllisyyttä ja 
kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian täytäntöönpanoon 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission lausunto on julkistettava, ja 
komissio esittelee sen kyseisen 
jäsenvaltion parlamentin pyynnöstä 
kyseiselle parlamentille.

2. Komission lausunto on julkistettava, ja 
komissio esittelee sen kyseisen 
jäsenvaltion parlamentin tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä kyseiselle 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii kokonaisarvioinnin 
julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä 
koko euroalueella. Arviointi on 
julkistettava.

3. Komissio voi laatia kokonaisarvioinnin 
julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä 
koko euroalueella. Arviointi on 
julkistettava.

Or. en

Tarkistus 81
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii kokonaisarvioinnin 
julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä 
koko euroalueella. Arviointi on 
julkistettava.

3. Komissio laatii kokonaisarvioinnin 
julkisen talouden tilanteesta ja näkymistä 
koko euroalueella. Arviointi sekä 
talousarviosuunnitelmien vaikutukset 
EU:n kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä koskeviin tavoitteisiin on 
julkistettava.
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Or. en

Tarkistus 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroryhmä keskustelee lausunnoista, 
jotka komissio on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Arviointi on julkistettava.

4. Euroryhmä voi keskustella lausunnoista, 
jotka komissio on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan 
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Arviointi on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroryhmä keskustelee lausunnoista, 
jotka komissio on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan 
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Arviointi on julkistettava.

4. Euroryhmä ja Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavat valiokunnat 
keskustelevat lausunnoista, jotka komissio 
on antanut kansallisista 
talousarviosuunnitelmista, sekä julkisen 
talouden tilanteesta ja näkymistä koko 
euroalueella komission 3 kohdan 
mukaisesti laatiman kokonaisarvioinnin 
perusteella Arviointi on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun neuvosto päättää perussopimuksen 
126 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että 
jäsenvaltiossa on liiallinen alijäämä, 
kyseiseen jäsenvaltioon on sovellettava 
tämän artiklan 2–5 kohtaa, kunnes sen 
liiallisia alijäämiä koskeva menettely on 
kumottu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-
ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on 
julkistettava.

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle, Euroopan parlamentille,
talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä 
tarkoitusta varten mahdollisesti 
nimittämälle alakomitealle julkisyhteisöjen 
ja näiden alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-
ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitykseen 
on liitettävä sosiaalisten vaikutusten 
arviointi. Selvitys on julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 86
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-
ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on 
julkistettava.

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-
ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä, niiden vaikutuksista EU:n 
kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
koskevien tavoitteisiin ja niiden 
toimenpiteiden luonteesta, jotka aiotaan 
toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Selvitys on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 87
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista, julkisista meno-

Jäsenvaltion on raportoitava säännöllisesti 
komissiolle sekä talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten mahdollisesti nimittämälle 
alakomitealle julkisyhteisöjen ja näiden 
alasektoreiden osalta talousarvion 
toteuttamisesta vuoden aikana, sekä meno-
että tulopuolella toteutettujen 
harkinnanvaraisten toimenpiteiden 
talousarviovaikutuksista ja sosiaalisista 
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ja tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on 
julkistettava.

vaikutuksista, julkisista meno- ja 
tulotavoitteista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä ja niiden toimenpiteiden 
luonteesta, jotka aiotaan toteuttaa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys on 
julkistettava.

Or. en

Tarkistus 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toteutettava kattava riippumaton 
julkisen talouden tilinpidon tarkastus, 
joka tehdään koordinoidusti yhdessä 
kansallisten ylinten tarkastuslaitosten 
kanssa ja jonka tarkoituksena on arvioida 
tämän julkisen talouden tilipidon 
luotettavuutta, kattavuutta ja tarkkuutta 
liiallisen alijäämän menettelyn kannalta, 
ja raportoitava tästä tarkastuksesta. Tässä 
yhteydessä komissio (Eurostat) arvioi 
kyseisen jäsenvaltion raportoimien 
tilastotietojen laadun asetuksen (EY) N:o 
679/20103 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Havaitessaan riskejä siitä, että liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa ei noudateta, komissio antaa 

2. Havaitessaan riskejä siitä, että liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa ei noudateta, komissio antaa 
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kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksen 
lisätoimenpiteistä, joiden toteutusaikataulu 
on johdonmukainen 1 kohdassa tarkoitetun, 
liiallisen alijäämän korjaamiselle 
vahvistetun määräajan kanssa. Komission 
suositus on julkistettava, ja komissio 
esittelee sen kyseisen jäsenvaltion 
parlamentin pyynnöstä kyseiselle 
parlamentille.

kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksen 
lisätoimenpiteistä, joiden toteutusaikataulu 
on johdonmukainen 1 kohdassa tarkoitetun, 
liiallisen alijäämän korjaamiselle 
vahvistetun määräajan kanssa. Komission 
suositus on julkistettava, ja komissio 
esittelee sen kyseisen jäsenvaltion 
parlamentin tai Euroopan parlamentin
pyynnöstä kyseiselle parlamentille.

Or. en

Tarkistus 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kyseisen jäsenvaltion on raportoitava 
komissiolle 2 kohdassa tarkoitetussa 
komission suosituksessa vahvistetussa 
aikataulussa toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltio on toteuttanut kyseisen 
suosituksen johdosta, antaessaan 7 artiklan 
3 kohdassa säädettyjä selvityksiä.
Selvityksessä on käsiteltävä kaikkien 
toteutettujen harkinnanvaraisten 
toimenpiteiden talousarviovaikutuksia, 
julkisia meno- ja tulotavoitteita, 
toteutettuja toimenpiteitä ja niiden 
toimenpiteiden luonnetta, jotka aiotaan 
toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä
komission suosituksen johdosta toteutettuja 
muita toimia. Selvitys on julkistettava.

3. Kyseisen jäsenvaltion on raportoitava 
komissiolle 2 kohdassa tarkoitetussa 
komission suosituksessa vahvistetussa 
aikataulussa toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltio on toteuttanut kyseisen 
suosituksen johdosta, antaessaan 7 artiklan 
3 kohdassa säädettyjä selvityksiä.
Selvityksessä on käsiteltävä kaikkien 
toteutettujen harkinnanvaraisten 
toimenpiteiden talousarviovaikutuksia ja 
sosiaalisia vaikutuksia, julkisia meno- ja 
tulotavoitteita, toteutettuja toimenpiteitä ja 
niiden toimenpiteiden luonnetta, jotka 
aiotaan toteuttaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi, komission suosituksen 
johdosta toteutettuja muita toimia sekä 
toimenpiteiden vaikutusta edistymiseen 
unionin kasvu- ja työllisyysstrategian 
tavoitteiden saavuttamisessa. Selvitys on 
julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 91
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Johdonmukaisuus suhteessa unionin 

kasvu- ja työllisyystavoitteisiin
Tällä asetuksella ei vapauteta 
jäsenvaltioita täyttämästä Eurooppa 
2020 -strategian kasvua, työllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä koskeviin tavoitteisiin 
liittyviä velvoitteita eikä anneta lupaa 
väheksyä tai lyödä laimin yleistä 
velvollisuutta edistää työllisyyden korkeaa 
tasoa, taata riittävä sosiaaliturva ja torjua 
sosiaalista syrjäytymistä SEUT-
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 92
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tämän asetuksen vaikutuksia 
Eurooppa 2020 -strategian kasvua, 
työllisyyttä ja sosiaalista edistystä 
koskeviin tavoitteisin.

Or. en

Tarkistus 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tämän asetuksen osuutta unionin 
kasvu- ja työllisyysstrategian 
täytäntöönpanemiseen.

Or. en

Tarkistus 94
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio esittää viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2012 ehdotuksia 
Euroopan lunastusrahastosta. 

Or. en

Tarkistus 95
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Taloudellinen vuoropuhelu

1. Unionin toimielinten ja erityisesti 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission vuoropuhelun tehostamiseksi 
ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan parlamentin 
asiasta vastaava valiokunta voi kutsua 
neuvoston puheenjohtajan, komission ja 
mahdollisesti Eurooppa-neuvoston 
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puheenjohtajan tai euroryhmän 
puheenjohtajan valiokuntaan 
keskustelemaan tämän asetuksen 
3 artiklan mukaisesti annetuista 
lausunnoista ja suosituksista.
2. Euroopan parlamentin asiasta vastaava 
valiokunta voi tarjota tämän asetuksen 
mukaisen lausunnon tai suosituksen 
kohteena olevalle jäsenvaltiolle 
tilaisuuden osallistua 
näkemystenvaihtoon.
3. Tämän asetuksen mukaisen lausunnon 
tai suosituksen kohteena olevan 
jäsenvaltion parlamentti voi kutsua 
komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon.
4. Neuvosto ja komissio tiedottavat 
säännöllisesti Euroopan parlamentille 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan 
jäsenvaltioihin, jotka ovat jo liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn kohteena 
tämän asetuksen 
voimaantuloajankohtana.

Poistetaan.

Or. en


