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Muudatusettepanek 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus 
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Nn eelarve konsolideerimise meetmete tagajärjed on selged. Olema peaks: tühistada 
majanduse juhtimine, laiendatud euroala pakt ja eelarvepakt; tühistada ja asendada 
stabiilsuspakt tõelise tööhõive ja sotsiaalse arengu paktiga; edendada tööhõivet, sotsiaalset 
ja majanduskasvu rohkem struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide vahenditega; luua 
solidaarsusfond, et toetada abivajavaid riike tootmise, peamiste avalike teenuste, töökohtade 
loomise tasandil õigustega.

Muudatusettepanek 27
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimasel kolmel aastal maailma 
tabanud enneolematu ulatusega kriis on 
oluliselt vähendanud majanduskasvu ja 
finantsstabiilsust ning tugevasti 
kahjustanud liikmesriikide eelarve- ja 
võlaseisundit, mistõttu paljud neist on 
olnud sunnitud taotlema finantsabi 
väljastpoolt liidu raamistikku.

(1) Viimasel kolmel aastal maailma 
tabanud enneolematu ulatusega kriis ja 
majanduse jahtumine on oluliselt 
vähendanud majanduskasvu ja 
finantsstabiilsust ning tugevasti 
kahjustanud finants-, majandus- ja 
sotsiaaltingimusi ning suurendanud 
liikmesriikide valitsemissektori eelarve 
puudujääki ja võlaseisundit, mistõttu 
paljud neist on olnud sunnitud taotlema 
finantsabi väljastpoolt liidu raamistikku.

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Viimasel kolmel aastal maailma 
tabanud enneolematu ulatusega kriis on 
oluliselt vähendanud majanduskasvu ja 
finantsstabiilsust ning tugevasti 
kahjustanud liikmesriikide eelarve- ja 
võlaseisundit, mistõttu paljud neist on 
olnud sunnitud taotlema finantsabi 
väljastpoolt liidu raamistikku.

(1) Viimasel kolmel aastal maailma 
tabanud enneolematu ulatusega kriis on 
oluliselt vähendanud majanduskasvu ja 
finantsstabiilsust ning tugevasti 
kahjustanud finants-, majandus- ja 
sotsiaaltingimusi ning liikmesriikide 
eelarve- ja võlaseisundit, mistõttu paljud 
neist on olnud sunnitud taotlema finantsabi 
väljastpoolt liidu raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Majanduskriis näitas, et EL peab 
järgima alternatiivset majanduspoliitika 
tegevuskava, tagades mitte ainult 
kokkuhoiumeetmed, vaid ka arengu, 
kvaliteetse täieliku tööhõive, jätkusuutliku 
kasvu ja eelarvepoliitilise 
vastutustundlikkuse kooskõlas strateegia 
„Euroopa 2020” sihtide ja eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriikide majandusliku 
olukorra ja eelarveseisundi järsul 
halvenemisel on olnud kohutav mõju 
töötuse taseme järsule tõusule kogu liidus, 
kusjuures alla 25aastased noored on üks 
kriisi all kõige rängemini kannatavaid 
rühmi. Selle rühma töötuse tase on 
jõudnud 20%ni ja ulatub mitmes 
liikmesriigis üle 40%. Selle tagajärjel on 
maksubaas vähenenud, majanduslikud ja 
sotsiaalsed kulud on kasvanud vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse järsu suurenemise 
taustal ning majanduskasvu võimaluste 
vähenemine takistab märgatavalt 
majanduse elavnemist ja eelarveolukorra 
paranemist.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 9 võtab liit oma poliitika 
ja meetmete määratlemisel ja 
rakendamisel 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



PE483.682v01-00 6/40 AM\893501ET.doc

ET

Muudatusettepanek 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kõik Euroopa Liidu 
poliitikavaldkonnad peavad vastama 
põhiõiguste hartale, mis tagab kodanikele 
nii individuaalsed kui ka kollektiivsed 
õigused. Lisaks sellele peavad EL ja selle 
liikmesriigid järgima töötajate põhiõigusi 
kaitsva Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni põhikonventsioonide 
peamisi põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu õigusaktides tuleks tagada täielik 
kooskõla aluslepinguga kehtestatud 
mitmepoolse järelevalveraamistiku ja 
kõnealuse finantsabiga seotud võimalike 
poliitiliste tingimuste vahel. Eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
majandus- ja finantsintegratsiooni raames 
tuleb tugevdada järelevelvet, et vältida 
mõju ülekandumist liikmesriigist, kellel on 
finantsstabiilsuse tagamisel raskusi, kogu 
euroalale.

(2) Liidu õigusaktides tuleks tagada täielik 
kooskõla aluslepinguga kehtestatud 
mitmepoolse järelevalveraamistiku ja 
kõnealuse finantsabiga seotud võimalike 
poliitiliste tingimuste vahel koos 
majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse 
arengu edendamise stiimulitega. Eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
majandus- ja finantsintegratsiooni raames 
tuleb tugevdada järelevelvet, et vältida 
mõju ülekandumist liikmesriigist, kellel on 
finantsstabiilsuse tagamisel raskusi, kogu 
euroalale.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu õigusaktides tuleks tagada täielik 
kooskõla aluslepinguga kehtestatud 
mitmepoolse järelevalveraamistiku ja 
kõnealuse finantsabiga seotud võimalike 
poliitiliste tingimuste vahel. Eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
majandus- ja finantsintegratsiooni raames 
tuleb tugevdada järelevelvet, et vältida 
mõju ülekandumist liikmesriigist, kellel on 
finantsstabiilsuse tagamisel raskusi, kogu 
euroalale.

(2) Liidu õigusaktides tuleks tagada täielik 
kooskõla aluslepinguga kehtestatud 
mitmepoolse järelevalveraamistiku ja 
kõnealuse finantsabiga seotud võimalike 
poliitiliste tingimuste vahel koos 
majanduskasvu edendamise stiimulitega. 
Eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide majandus- ja 
finantsintegratsiooni raames tuleb 
tugevdada järelevelvet, et vältida mõju 
ülekandumist liikmesriigist, kellel on 
finantsstabiilsuse tagamisel raskusi, kogu 
euroalale.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Majanduse juhtimisse tuleb kaasata 
sotsiaalse juhtimise mõiste, sealhulgas 
majanduspoliitika tugevdatud järelevalve 
meetmed, ning samuti mõned asjakohased 
ja ühtsed sotsiaalsed meetmed, et kaitsta 
tööhõivet.

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Majanduse ja eelarve järelevalve ulatus 
peaks olema vastavuses olemasolevate 
finantsraskuste tõsidusega ja selle puhul 
tuleks arvesse võtta antava finantsabi laadi, 
mis võib ulatuda abikõlblikkuse 
tingimustel põhinevast ennetavast toetusest 
rangete poliitiliste tingimustega seotud 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammini.

(3) Majanduse ja eelarve järelevalve ulatus 
peaks olema vastavuses olemasolevate 
finantsraskuste tõsidusega ja selle puhul 
tuleks arvesse võtta antava finantsabi laadi, 
mis võib ulatuda abikõlblikkuse 
tingimustel põhinevast ennetavast toetusest 
rangete poliitiliste tingimustega seotud 
makromajandusliku 
kohandamisprogrammini. Igas 
makromajanduslikus 
kohandamisprogrammis võetakse 
võimaluse korral arvesse asjaomase riigi 
riiklikku reformiprogrammi 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
„Euroopa 2020” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi 
üle, kes on suurtes finantsraskustes või on 
oht, et need võivad tekkida, tuleks teostada 
tõhustatud järelevalvet, et tagada 
tavaolukorra kiire taastumine ja kaitsta teisi 
euroalasse kuuluvaid liikmesriike 
võimaliku negatiivse ülekanduva mõjude 
eest. Kõnealune tugevdatud järelevalve 
peaks hõlmama paremat juurdepääsu 
teabele, mida on vaja majandus-, fiskaal- ja 
finantsolukorra seire tugevdamiseks ning 
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks 

(4) Eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi 
üle, kes on suurtes finantsraskustes või on 
oht, et need võivad tekkida, tuleks teostada 
tõhustatud järelevalvet, et: a) tagada 
tavaolukorra kiire taastumine ja kaitsta teisi 
euroalasse kuuluvaid liikmesriike 
võimaliku negatiivse ülekanduva mõjude 
eest; b) vältida finantskriisi tagajärjena 
kärpeid sotsiaalteenuste valdkonnas ja 
pensionisüsteemide mittejätkusuutlikkust; 
c) võidelda sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja 
haridusvõimaluste kättesaamatuse vastu, 
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ettenähtud mis tahes allkomiteele 
korrapäraseks aruannete esitamiseks. 
Samasid järelevalvesätteid tuleks 
kohaldada liikmesriikide suhtes, kes 
taotlevad ennetavat abi Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF), Euroopa 
stabiilsusmehhanismilt (ESM), 
Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) või 
muult rahvusvaheliselt 
finantseerimisasutuselt.

eriti kõige haavatavamate rühmade 
puhul. Kõnealune tugevdatud järelevalve 
peaks hõlmama paremat juurdepääsu 
teabele, mida on vaja majandus-, fiskaal- ja 
finantsolukorra seire tugevdamiseks ning 
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks 
ettenähtud mis tahes allkomiteele 
korrapäraseks aruannete esitamiseks. 
Samasid järelevalvesätteid tuleks 
kohaldada liikmesriikide suhtes, kes 
taotlevad ennetavat abi Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF), Euroopa 
stabiilsusmehhanismilt (ESM), 
Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) või 
muult rahvusvaheliselt 
finantseerimisasutuselt.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi 
üle, kes on suurtes finantsraskustes või on 
oht, et need võivad tekkida, tuleks teostada 
tõhustatud järelevalvet, et tagada 
tavaolukorra kiire taastumine ja kaitsta teisi 
euroalasse kuuluvaid liikmesriike 
võimaliku negatiivse ülekanduva mõjude 
eest. Kõnealune tugevdatud järelevalve 
peaks hõlmama paremat juurdepääsu 
teabele, mida on vaja majandus-, fiskaal-
ja finantsolukorra seire tugevdamiseks ning 
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks
ettenähtud mis tahes allkomiteele 
korrapäraseks aruannete esitamiseks. 
Samasid järelevalvesätteid tuleks 
kohaldada liikmesriikide suhtes, kes 
taotlevad ennetavat abi Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF), Euroopa 

(4) Eurot rahaühikuna kasutava liikmesriigi 
üle, kes on suurtes finantsraskustes või on 
oht, et need võivad tekkida, tuleks teostada 
tõhustatud järelevalvet, et tagada 
tavaolukorra kiire taastumine ja kaitsta teisi 
euroalasse kuuluvaid liikmesriike 
võimaliku negatiivse ülekanduva mõjude 
eest. Kõnealune tugevdatud järelevalve 
peaks hõlmama paremat juurdepääsu 
teabele, mida on vaja sotsiaal-, tööhõive-,
fiskaal- ja finantsolukorra seire 
tugevdamiseks ning Euroopa 
Parlamendile, majandus- ja 
rahanduskomiteele, tööhõivekomiteele ja 
sotsiaalkaitsekomiteele või nende poolt
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele 
korrapärase aruande koostamiseks. 
Samasid järelevalvesätteid tuleks 
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stabiilsusmehhanismilt (ESM), 
Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) või 
muult rahvusvaheliselt 
finantseerimisasutuselt.

kohaldada liikmesriikide suhtes, kes 
taotlevad ennetavat abi Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF), Euroopa 
stabiilsusmehhanismilt (ESM), 
Rahvusvaheliselt Valuutafondilt (IMF) või 
muult rahvusvaheliselt 
finantseerimisasutuselt.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi rakendavate 
liikmesriikide majanduse ja eelarve 
järelevalvet tuleks oluliselt tugevdada.
Makromajandusliku 
kohandamisprogrammi ulatust silmas
pidades tuleks kõnealuse 
kohandamisprogrammi kohaldamisajaks 
peatada muud laadi majandus- ja 
eelarvejärelevalve teostamine, et vältida 
aruandluskohustuste dubleerimist.

(5) Makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi rakendavate 
liikmesriikide majanduse, eelarve, tööhõive 
ja sotsiaalse olukorra järelevalvet tuleks 
oluliselt tugevdada. Makromajanduslik 
kohandamisprogramm hõlmab meetmeid, 
mille ühtne eesmärk on taastada 
finantsstabiilsus ja saavutada 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
eesmärgid. Liikmesriigid annavad aru 
edusammudest mõlema aspekti puhul.
Makromajandusliku 
kohandamisprogrammi ulatust silmas 
pidades tuleks kõnealuse 
kohandamisprogrammi kohaldamisajaks 
peatada muud laadi majandus- ja 
eelarvejärelevalve teostamine, et vältida 
aruandluskohustuste dubleerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Kinga Göncz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei 
järgi kohandamisprogrammi, kaasneb ka 
liidu vahendite maksmise või kohustuste 
peatamine vastavalt määruse (EL) nr 
XXX (millega kehtestatakse ühissätted 
ühisesse strateegilisse raamistikku 
kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei 
järgi kohandamisprogrammi, kaasneb ka 
liidu vahendite maksmise või kohustuste 
peatamine vastavalt määruse (EL) nr 
XXX (millega kehtestatakse ühissätted 
ühisesse strateegilisse raamistikku 
kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 

välja jäetud
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nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

Or. en

Muudatusettepanek 42
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei 
järgi kohandamisprogrammi, kaasneb ka 
liidu vahendite maksmise või kohustuste 
peatamine vastavalt määruse (EL) nr 
XXX (millega kehtestatakse ühissätted 
ühisesse strateegilisse raamistikku 
kuuluvate fondide – Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

(7) Liikmesriigid, kellel on või võivad 
tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel ja/või kes saavad või võivad 
saada finantsabi, sõltuvad Euroopa
solidaarsusest. Euroopa struktuurifondid 
ja Ühtekuuluvusfond võivad anda olulise 
panuse selle tagamisse, et isegi 
finantspiirangute korral tehakse 
investeeringuid strateegia „Euroopa 2020” 
majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamiseks. Esialgsele 
kohandamisprogrammile võib seega olla 
lisatud asjaomase liikmesriigi taotlus, et 
tema puhul suurendataks ajutiselt 
struktuurifondidest ja 
Ühtekuuluvusfondist tehtavaid makseid 
või tehtavat lõppmakset,

Or. en

Muudatusettepanek 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei (7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik 
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järgi kohandamisprogrammi, kaasneb ka
liidu vahendite maksmise või kohustuste 
peatamine vastavalt määruse (EL) nr XXX 
(millega kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

rikub tõsiselt ja järjekindlalt 
kohandamisprogrammi nõudeid, võib 
kaasneda liidu vahendite maksmise või 
kohustuste peatamine vastavalt määruse 
(EL) nr XXX (millega kehtestatakse 
ühissätted ühisesse strateegilisse 
raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi –
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta 
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1083/2006) artikli 21 lõikele 6. 
Vastupidisel juhul peaksid need 
liikmesriigid, kellel on ränki 
majanduslikke, eelarvelisi ja sotsiaalseid 
raskusi ning kes teevad olulisi 
jõupingutusi, et toetada majanduse 
elavnemist ja tööhõivet, saama rohkem 
osa Euroopa solidaarsusest ELi vahendite 
suurendamise abil. See võimaldab neil 
jõuda eelarvestabiilsuseni, tõhustades 
samal ajal majanduskasvu, edendades 
töökohtade loomist ja säilitades 
sotsiaalkaitse piisava taseme,

Or. en

Muudatusettepanek 44
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei 
järgi kohandamisprogrammi, kaasneb ka 
liidu vahendite maksmise või kohustuste 
peatamine vastavalt määruse (EL) nr XXX 
(millega kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 

(7) Otsusega selle kohta, et liikmesriik ei 
järgi kohandamisprogrammi, võivad 
kaasneda ka liidu kulukohustused
vastavalt määruse (EL) nr XXX (millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse 
strateegilisse raamistikku kuuluvate 
fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
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Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1083/2006) artikli 21 lõikele 6,

Or. en

Muudatusettepanek 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Määruse rakendamisel järgitakse 
täiel määral Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 152 ning käesoleva 
määruse raames koostatud soovituste 
puhul arvestatakse riiklike tavade ja 
palgakujunduse eest vastutavate 
institutsioonidega. Arvesse võetakse ka 
põhiõiguste harta artiklit 28 ja see ei 
mõjuta õigust pidada läbirääkimisi,
sõlmida ja täita kollektiivlepinguid ning 
osaleda kollektiivses tegevuses vastavalt 
siseriiklikule õigusele ja tavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Frédéric Daerden

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

2 a. Käesoleva määruse kohaldamine on 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 153 lõikega 3 ja 
artikliga 152. Kooskõlas käesoleva 
määrusega vastu võetud otsuste puhul 
järgitakse subsidiaarsuse põhimõtet, 
sotsiaaldialoogi ning liikmesriikide ja 
sotsiaalpartnerite pädevusi 
palgakujunduse ja pensionide maksmise 
osas. Käesoleva määruse kohaldamine on 
kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 28 ja ei mõjuta õigust 
pidada läbirääkimisi kollektiivlepingute 
üle, neid sõlmida või rakendada ega 
õigust kollektiivsele tegevusele ning 
sealjuures tuleb nõuetekohaselt järgida 
riiklikke kollektiivläbirääkimiste tavasid 
või siseriiklikku õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib otsustada kohaldada 
tõhustatud järelevalvet liikmesriigi suhtes, 
kellel on suuri raskusi finantsstabiilsuse 
tagamisel. Asjaomasele liikmesriigile 
antakse eelnevalt võimalus oma 
seisukohtade esitamiseks. Komisjon 
otsustab iga kuue kuu järel, kas tõhustatud 
järelevalve kohaldamisaega tuleks 
pikendada.

1. Komisjon võib otsustada kohaldada 
tõhustatud järelevalvet liikmesriigi suhtes, 
kellel on suuri raskusi finantsstabiilsuse 
tagamisel. Asjaomasele liikmesriigile ja 
asjaomastele sotsiaalpartneritele antakse 
eelnevalt võimalus oma seisukohtade 
esitamiseks. Komisjon otsustab iga kuue 
kuu järel, kas tõhustatud järelevalve 
kohaldamisaega tuleks pikendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 48
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon avalikustab kõik otsused 
kooskõlas lõigetega 1 ja 2.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) edastavad mis tahes ajakohase teabe, 
mida on vaja ELi majanduskasvu ja 
tööhõive strateegia saavutamiseks 
tehtavate edusammude põhjalikuks 
järelevalveks ühises hindamisraamistikus 
välja töötatud näitajate alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Philippe Boulland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edastavad Euroopa Parlamendile 
teabe vaesuse muutumise kohta igas 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Frédéric Daerden

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) edastavad Euroopa Parlamendile, 
komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele teabe avaliku sektori 
investeeringute kohta strateegia „Euroopa 
2020” majanduskasvu, tööhõive ja 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Antigoni Papadopoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Järelevalve all olev liikmesriik ei 
rakenda lõigetes 1, 2 ja 3 mainitud 
meetmeid mingil juhul sotsiaalsete õiguste 
kahjuks, vaid peaks üritama tugevdada 
ühtse turu sotsiaalset ja soolist mõõdet.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Antigoni Papadopoulou

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Rakendades kohandamisprogrammi, 
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peab järelevalve all olev liikmesriik 
täielikult austama tööõigust ja -tavasid, 
kollektiivse esindatuse ja 
kollektiivläbirääkimiste õigusi ning 
kollektiivset tegevust, sealhulgas õigust 
streikida.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb koostöös EKPga
järelevalve all olevasse liikmesriiki 
korrapäraseid kontrollkäikusid, et 
kontrollida lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
meetmete rakendamist. Ta edastab 
kontrolli tulemused kord kvartalis 
majandus- ja rahanduskomiteele (või 
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele) 
ning hindab eelkõige, kas on vaja võtta 
täiendavaid meetmeid. Kõnealuste 
kontrollkäikudega asendatakse määruse 
(EÜ) nr 1467/97 artikli 10a lõike 2 kohane 
kohapealne kontroll.

4. Komisjon teeb koostöös EKP ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga 
(ILO) järelevalve all olevasse liikmesriiki 
korrapäraseid kontrollkäikusid, et 
kontrollida lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
meetmete rakendamist. Ta edastab 
kontrolli tulemused kord kvartalis 
majandus- ja rahanduskomiteele,
tööhõivekomiteele ja 
sotsiaalkaitsekomiteele (või nende poolt 
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele) 
ning hindab eelkõige, kas on vaja võtta 
täiendavaid meetmeid. Kõnealuste 
kontrollkäikudega asendatakse määruse 
(EÜ) nr 1467/97 artikli 10a lõike 2 kohane 
kohapealne kontroll.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finantsseisundil on 
märkimisväärne negatiivne mõju euroala 
finantsstabiilsusele, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega
soovitada asjaomasel liikmesriigil taotleda 
finantsabi ja koostada makromajanduslik 
kohandamisprogramm. Nõukogu võib 
kõnealuse soovituse avalikustada.

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finantsseisundil on 
märkimisväärne negatiivne mõju euroala 
finantsstabiilsusele, võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal soovitada asjaomasel 
liikmesriigil taotleda finantsabi ja koostada 
makromajanduslik kohandamisprogramm. 
Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finantsseisundil on 
märkimisväärne negatiivne mõju euroala 
finantsstabiilsusele, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega soovitada 
asjaomasel liikmesriigil taotleda finantsabi 
ja koostada makromajanduslik 
kohandamisprogramm. Nõukogu võib
kõnealuse soovituse avalikustada.

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finants-, majandus- ja 
sotsiaalsel seisundil on märkimisväärne 
negatiivne mõju euroala finants- ja 
majandusstabiilsusele, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega soovitada 
asjaomasel liikmesriigil taotleda finantsabi 
ja koostada makromajanduslik 
kohandamisprogramm. Nõukogu 
avalikustab kõnealuse soovituse.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finantsseisundil on 
märkimisväärne negatiivne mõju euroala 
finantsstabiilsusele, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega
soovitada asjaomasel liikmesriigil taotleda 
finantsabi ja koostada makromajanduslik 
kohandamisprogramm. Nõukogu võib 
kõnealuse soovituse avalikustada.

5. Kui lõike 4 kohase hindamise tulemusel 
jõutakse seisukohale, et tuleb võtta 
täiendavaid meetmeid ja et asjaomase 
liikmesriigi finantsseisundil on 
märkimisväärne negatiivne mõju euroala 
finantsstabiilsusele, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal soovitada 
asjaomasel liikmesriigil taotleda finantsabi 
ja koostada makromajanduslik 
kohandamisprogramm. Nõukogu võib 
kõnealuse soovituse avalikustada. 

Or. en

Muudatusettepanek 58
Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui otsus tehakse kooskõlas 
lõikega 5, loetakse komisjoni soovitus 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole 10 päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on soovituse vastu 
võtnud, otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui lõike 5 kohane soovitus 
avalikustatakse:

välja jäetud

(а) võib Euroopa Parlamendi asjaomane 
komitee kutsuda asjaomase liikmesriigi 
esindajad osalema arvamuste vahetuses,
(b) võib asjaomase liikmesriigi parlament 
kutsuda komisjoni esindajad osalema 
arvamuste vahetuses.

Or. en

Selgitus

Need arvamuste vahetused peaksid olema osa laiemast majandusdialoogist, mis on ülimalt 
tähtis. Seetõttu on soovitatav pühendada käesoleva määruse eraldi artikkel 
majandusdialoogile.

Muudatusettepanek 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui lõike 5 kohane soovitus 
avalikustatakse:

6. Kui tehakse lõike 5 kohane soovitus:

Or. en

Muudatusettepanek 61
Tamás Deutsch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui lõike 5 kohane soovitus 
avalikustatakse:

6. Kui tehakse lõike 5 kohane soovitus:

Or. en

Muudatusettepanek 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(а) võib Euroopa Parlamendi asjaomane 
komitee kutsuda asjaomase liikmesriigi 
esindajad osalema arvamuste vahetuses,

(а) võib Euroopa Parlamendi asjaomased
komiteed kutsuda asjaomase liikmesriigi 
esindajad osalema arvamuste vahetuses,

Or. en

Muudatusettepanek 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Jätkusuutlik elavdamisprogramm

1. Tõhustatud järelevalve all olev 
liikmesriik võtab tihedas koostöös 
komisjoniga vastu jätkusuutliku 
elavdamisprogrammi, mille eesmärk on 
tagada riigi rahanduse jätkusuutlikkus ja 
majanduse elavnemine.
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2. Jätkusuutlikus elavdamisprogrammis 
selgitatakse välja avaliku sektori 
investeeringute ja sotsiaalkulude 
mitmeaastased sihid, mille eesmärk on 
säilitada tingimused ELi majanduskasvu 
ja tööhõive strateegia eesmärkide 
saavutamiseks. Jätkusuutlik 
elavdamisprogramm hõlmab struktuurilisi 
puudusi arvesse võttes konkreetseid 
prioriteetseid programme ja projekte, mis 
tuleb ellu viia, et stabiliseerida 
kogunõudlust.

3. Jätkusuutlik elavdamisprogramm 
hõlmab kõiki meetmeid, mis on ette 
nähtud, et mobiliseerida ELi ressursse, 
mis on seotud järgmiste vahenditega:
– Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond;
– struktuurifondid;
– ELi projektivõlakirjad;
– raamprogramm „Horisont 2020”.
4. Jätkusuutlik elavdamisprogramm 
lisatakse dokumentidele, mis edastatakse 
komisjonile kooskõlas artikli 3 lõikega 3.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

A. Liikmesriigid, kes soovivad saada 
finantsabi ühelt või mitmelt teiselt riigilt, 
EFSF-lt, ESM-lt, IMF-lt või muult liidu 
raamistiku väliselt asutuselt, teatavad 
sellest viivitamata nõukogule, komisjonile 
ja EKP-le. Majandus- ja rahanduskomitee 
või selleks ette nähtud mis tahes allkomitee 

A. Liikmesriigid, kes soovivad saada 
finantsabi ühelt või mitmelt teiselt riigilt, 
EFSF-lt, ESM-lt, IMF-lt või muult liidu 
raamistiku väliselt asutuselt, teatavad 
sellest viivitamata Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, komisjonile ja EKP-le. 
Majandus- ja rahanduskomitee või selleks 
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arutab kavandatud taotlust pärast 
komisjonilt hinnangu saamist.

ette nähtud mis tahes allkomitee arutab 
kavandatud taotlust pärast komisjonilt 
hinnangu saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui finantsabi taotletakse EFSF-lt või 
ESM-lt, koostab komisjon koostöös EKPga 
ja vajaduse korral IMFga analüüsi 
asjaomase liikmesriigi valitsemissektori 
võla jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas 
liikmesriigi suutlikkuse kohta maksta 
tagasi kavandatav finantsabi, ja edastab 
selle majandus- ja rahanduskomiteele või 
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele.

Kui finantsabi taotletakse EFSF-lt või 
ESM-lt, koostab komisjon koostöös EKPga 
ja vajaduse korral IMFga analüüsi 
asjaomase liikmesriigi valitsemissektori 
võla keskpika ja pika perioodi 
jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas 
liikmesriigi suutlikkuse kohta maksta 
tagasi kavandatav finantsabi, ja edastab 
selle majandus- ja rahanduskomiteele või 
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui finantsabi taotletakse EFSF-lt või 
ESM-lt, koostab komisjon koostöös EKPga 
ja vajaduse korral IMFga analüüsi 
asjaomase liikmesriigi valitsemissektori 
võla jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas 
liikmesriigi suutlikkuse kohta maksta 
tagasi kavandatav finantsabi, ja edastab 
selle majandus- ja rahanduskomiteele või 
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele.

Kui finantsabi taotletakse EFSF-lt või 
ESM-lt, koostab komisjon koostöös EKPga 
ja vajaduse korral IMFga analüüsi 
asjaomase liikmesriigi valitsemissektori 
võla jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas 
liikmesriigi suutlikkuse kohta maksta 
tagasi kavandatav finantsabi ning täita 
samal ajal oma eesmärgid seoses liidu 
majanduskasvu ning vaesuse taseme ja 
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tööhõive strateegiaga, ja edastab selle 
majandus- ja rahanduskomiteele, 
tööhõivekomiteele ja 
sotsiaalkaitsekomiteele või viimaste poolt
selleks ette nähtud mis tahes allkomiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord ja 
eelarveseisund ning suutlikkus end 
täielikult rahastada finantsturgudel. 
Esialgses kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandus- ja sotsiaalolukord,
eelarveseisund ja tööhõiveolukord ning 
suutlikkus end täielikult rahastada 
finantsturgudel. Ilma et see piiraks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 9 
ning strateegia „Euroopa 2020“ 
majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalsete 
eesmärkide kohaldamist, võetakse 
esialgses kohandamisprogrammis 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid. Esialgsele 
kohandamisprogrammile võib seega olla 
lisatud asjaomase liikmesriigi taotlus, et 
tema puhul suurendataks ajutiselt 
struktuurifondidest ja 
ühtekuuluvusfondist tehtavaid makseid 
või tehtavat lõppmakset.

Or. en



PE483.682v01-00 26/40 AM\893501ET.doc

ET

Muudatusettepanek 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord ja 
eelarveseisund ning suutlikkus end 
täielikult rahastada finantsturgudel. 
Esialgses kohandamisprogrammis 
võetakse nõuetekohaselt arvesse
asjaomasele liikmesriigile aluslepingu 
artiklite 121, 126 ja/või 148 alusel esitatud 
kehtivaid soovitusi ja nende järgimiseks 
võetud meetmeid ning laiendatakse, 
tugevdatakse ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös EKP ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga 
(ILO), esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord,
eelarveseisund ja sotsiaalne olukord ning 
suutlikkus end täielikult rahastada 
finantsturgudel. Esialgne 
kohandamisprogramm vastab täielikult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 9 ja asjaomasele liikmesriigile 
aluslepingu artiklite 121, 126 ja/või 148 
alusel esitatud kehtivatele soovitustele ja 
nende järgimiseks võetud meetmetele ning 
selles laiendatakse, tugevdatakse ja 
süvendatakse vajalikke poliitikameetmeid.
Liikmesriigid lisavad oma 
makromajanduslikesse 
kohandamisprogrammidesse kavandatud 
ELi tööhõive ja majanduskasvu 
strateegias sätestatud eesmärkide, 
sealhulgas avaliku sektori investeeringute 
saavutamisega otseselt seotud 
mitmeaastaste kulude eesmärkide 
ajakohastatud ja üksikasjaliku kirjelduse. 
Eespool viidatud üksikasjalikus 
kirjelduses selgitatakse nõuetekohaselt 
kavandatud kulude erinevusi kõige 
uuematest stabiilsusprogrammidest.

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord ja 
eelarveseisund ning suutlikkus end 
täielikult rahastada finantsturgudel. 
Esialgses kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord, sotsiaalne 
olukord ja eelarveseisund ning suutlikkus 
end täielikult rahastada finantsturgudel. 
Kõigi kohandamisprogrammide puhul 
tuleb määrata realistlik ajakava 
(keskpikas ja pikas perspektiivis), võttes 
arvesse, et kohandamisprogrammid ei tohi 
olla liiga järsud ega liiga kiired, vastasel 
korral ohustavad need majanduse 
elavnemist ja tööhõive taastumist, 
suurendades veelgi kriisi majanduslikku 
ja sotsiaalset mõju. Esialgses 
kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 1. Liikmesriik, kes taotleb või saab 
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või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord ja 
eelarveseisund ning suutlikkus end 
täielikult rahastada finantsturgudel. 
Esialgses kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

finantsabi ühelt või mitmelt teiselt riigilt, 
IMF-lt, EFSF-lt või ESM-lt, koostab 
kokkuleppel komisjoniga, kes tegutseb 
koostöös EKPga, esialgse 
kohandamisprogrammi, mille eesmärk on 
taastada kindel ja jätkusuutlik 
majandusolukord ja eelarveseisund ning 
suutlikkus end täielikult rahastada 
finantsturgudel. Esialgses 
kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid. Igas 
makromajanduslikus 
kohandamisprogrammis võetakse 
võimaluse korral arvesse asjaomase riigi 
riiklikku reformiprogrammi 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
„Euroopa 2020” raames.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik majandusolukord ja 
eelarveseisund ning suutlikkus end 
täielikult rahastada finantsturgudel. 
Esialgses kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 

1. Liikmesriik, kes saab finantsabi ühelt 
või mitmelt teiselt riigilt, IMF-lt, EFSF-lt 
või ESM-lt, koostab kokkuleppel 
komisjoniga, kes tegutseb koostöös 
EKPga, esialgse kohandamisprogrammi, 
mille eesmärk on taastada kindel ja 
jätkusuutlik ning tööhõivet edendav 
majandusolukord ja eelarveseisund ning 
suutlikkus end täielikult rahastada 
finantsturgudel. Esialgses 
kohandamisprogrammis võetakse 
nõuetekohaselt arvesse asjaomasele 
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ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

liikmesriigile aluslepingu artiklite 121, 126 
ja/või 148 alusel esitatud kehtivaid 
soovitusi ja nende järgimiseks võetud 
meetmeid ning laiendatakse, tugevdatakse 
ja süvendatakse vajalikke 
poliitikameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi rakendav 
liikmesriik võtab tihedas koostöös 
komisjoniga vastu jätkusuutliku 
elavdamisprogrammi, milles määratakse 
kindlaks avaliku sektori investeeringute ja 
sotsiaalkulude mitmeaastased sihid, mille 
eesmärk on säilitada tingimused ELi 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
eesmärkide saavutamiseks.
Jätkusuutlikus elavdamisprogrammis 
selgitatakse välja ja valitakse hulk 
konkreetseid prioriteetseid programme ja 
projekte, mille eesmärk on stabiliseerida 
kogunõudlus, edendada jätkusuutlikku 
majanduskasvu ja käsitleda liikmesriigi 
struktuurilisi puudusi.
Jätkusuutliku elavdamisprogrammiga 
täpsustatakse ka kavasid rahaliste 
vahendite – sealhulgas EIP laenude ja 
ELi rahastamisvahendite – eelnevaks 
jaotuseks ja koondamiseks.
Jätkusuutliku elavdamisprogrammi 
aruanne lisatakse 
kohandamisprogrammidesse ja seda 
ajakohastatakse igal aastal.
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu kiidab kohandamisprogrammi 
heaks komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

2. Nõukogu kiidab kohandamisprogrammi 
heaks komisjoni ettepaneku põhjal.
Komisjoni soovitus loetakse nõukogu 
poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei 
ole 10 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on soovituse vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu kiidab kohandamisprogrammi 
heaks komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kiidavad kohandamisprogrammi heaks 
komisjoni ettepaneku põhjal. Nõukogu 
teeb otsuse kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostöös EKPga teostab 
kohandamisprogrammi rakendamise seiret 
ja teavitab iga kolme kuu järel tulemustest 
majandus- ja rahanduskomiteed või selleks 
ette nähtud mis tahes allkomiteed. 
Asjaomane liikmesriik teeb komisjoniga 
täielikku koostööd. Eelkõige esitab 
asjaomane liikmesriik komisjonile kogu 
teabe, mida komisjon peab programmi 
seireks vajalikuks. Kohaldatakse artikli 3 
lõiget 3.

3. Komisjon koostöös EKP ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga
teostab kohandamisprogrammi 
rakendamise seiret ja teavitab iga kolme 
kuu järel tulemustest majandus- ja 
rahanduskomiteed või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteed ning Euroopa 
Parlamenti ja asjaomase liikmesriigi 
parlamenti. Asjaomane liikmesriik teeb 
komisjoniga täielikku koostööd. Eelkõige 
esitab asjaomane liikmesriik komisjonile 
kogu teabe, mida komisjon peab 
programmi seireks vajalikuks. 
Kohaldatakse artikli 3 lõiget 3.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostöös EKPga analüüsib 
koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid 
muudatusi tuleb vajaduse korral 
kohandamisprogrammis teha. Nõukogu 
teeb kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

4. Komisjon koostöös EKPga analüüsib 
koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid 
muudatusi tuleb vajaduse korral 
kohandamisprogrammis teha. Nõukogu 
teeb kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal. Seda otsust tehes 
loetakse komisjoni soovitus nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
10 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on soovituse vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
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häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostöös EKPga analüüsib 
koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid 
muudatusi tuleb vajaduse korral 
kohandamisprogrammis teha. Nõukogu 
teeb kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

4. Komisjon koostöös EKPga analüüsib 
koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid 
muudatusi tuleb vajaduse korral 
kohandamisprogrammis teha. Euroopa 
Parlament ja nõukogu teevad
kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal. Nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon koostöös EKPga analüüsib 
koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid 
muudatusi tuleb vajaduse korral 
kohandamisprogrammis teha. Nõukogu 
teeb kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

4. Komisjon koostöös EKP ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga
analüüsib koos asjaomase liikmesriigiga, 
milliseid muudatusi tuleb vajaduse korral
kohandamisprogrammis teha. Nõukogu 
teeb kohandamisprogrammi mis tahes 
muudatuste kohta otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal kvalifitseeritud 
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häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõike 3 kohase seire tulemusel 
tuvastatakse märkimisväärsed
kõrvalekalded makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega
otsustada, et asjaomane liikmesriik ei täida 
kohandamisprogrammiga ette nähtud 
poliitikanõudeid.

5. Kui lõike 3 kohase seire tulemusel 
tuvastatakse märkimisväärsed 
kõrvalekalded makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal otsustada, et 
asjaomane liikmesriik ei täida 
kohandamisprogrammiga ette nähtud 
poliitikanõudeid. Seda otsust tehes 
loetakse komisjoni soovitus nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
10 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on soovituse vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lõike 3 kohase seire tulemusel 
tuvastatakse märkimisväärsed 
kõrvalekalded makromajanduslikust 

5. Kui lõike 3 kohase seire tulemusel 
tuvastatakse märkimisväärsed 
kõrvalekalded makromajanduslikust 
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kohandamisprogrammist, võib nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega
otsustada, et asjaomane liikmesriik ei täida 
kohandamisprogrammiga ette nähtud 
poliitikanõudeid.

kohandamisprogrammist, võivad Euroopa 
Parlament ja nõukogu komisjoni 
ettepaneku põhjal otsustada, et asjaomane 
liikmesriik ei täida 
kohandamisprogrammiga ette nähtud 
poliitikanõudeid. Nõukogu teeb otsuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Parlamendi asjaomane 
komitee võib kutsuda asjaomase 
liikmesriigi esindajad osalema arvamuste 
vahetuses, milles käsitletakse 
kohandamisprogrammi rakendamisel 
tehtud edusamme.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need arvamuste vahetused peaksid olema osa laiemast majandusdialoogist, mis on ülimalt 
tähtis. Seetõttu on soovitatav pühendada käesoleva määruse eraldi artikkel 
majandusdialoogile.

Muudatusettepanek 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Euroopa Parlamendi asjaomane komitee
võib kutsuda asjaomase liikmesriigi 

7. Euroopa Parlamendi asjaomased 
komiteed võivad kutsuda asjaomase 
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esindajad osalema arvamuste vahetuses, 
milles käsitletakse kohandamisprogrammi 
rakendamisel tehtud edusamme.

liikmesriigi esindajad osalema arvamuste 
vahetuses, milles käsitletakse 
kohandamisprogrammi rakendamisel 
tehtud edusamme.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Asjaomase liikmesriigi parlament võib 
kutsuda komisjoni esindajad osalema 
arvamuste vahetuses, milles käsitletakse 
kohandamisprogrammi rakendamisel 
tehtud edusamme.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need arvamuste vahetused peaksid olema osa laiemast majandusdialoogist, mis on ülimalt 
tähtis. Seetõttu on soovitatav pühendada käesoleva määruse eraldi artikkel 
majandusdialoogile.

Muudatusettepanek 84
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Majandusdialoog

1. Selleks et tõhustada dialoogi liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, 
ning tagada suurem läbipaistvus ja 
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vastutus, võib Euroopa Parlamendi pädev 
komisjon kutsuda nõukogu eesistuja, 
komisjoni ja vajaduse korral Euroopa 
Ülemkogu eesistuja või eurorühma 
esimehe esinema parlamendikomisjoni 
ette, et arutada käesoleva määruse alusel 
tehtud soovitusi ja otsuseid.
2. Euroopa Parlamendi pädev komisjon 
võib anda liikmesriigile, kellele anti või 
kelle kohta tehti käesoleva määruse 
kohane nõukogu soovitus või otsus, 
võimaluse osaleda arvamuste vahetuses.
3. Liikmesriigi parlament, kelle kohta 
nõukogu on käesoleva määruse alusel 
teinud soovituse või otsuse, võib kutsuda 
komisjoni esindajaid osalema arvamuste 
vahetuses.
4. Nõukogu ja komisjon teavitavad 
korrapäraselt Euroopa Parlamenti 
käesoleva määruse kohaldamise 
tulemustest.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõla majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaastaga

välja jäetud

Käesoleva määruse artikli 6 lõikega 3 
ettenähtud seirega asendatakse määruse 
(EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika 
järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta) artikli 2a kohane 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta järelevalve ja 
hindamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 86
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kooskõla Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artikliga 28 ja õigusega tööle

Käesolevas määruses võetakse arvesse ka 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklit 28 ja see ei mõjuta õigust pidada 
läbirääkimisi, sõlmida ja täita 
kollektiivlepinguid ning osaleda 
kollektiivses tegevuses vastavalt 
siseriiklikule õigusele ja tavadele. Samuti 
ei mõjuta käesolev määrus õigust tööle.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Tamás Deutsch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kooskõla kollektiivläbirääkimiste ja 

kollektiivse tegutsemise õigusega
Kooskõlas liidu õigusega ning sireriiklike 
õigusaktide ja tavadega ei sekku 
makromajandusliku kohandamise 
programmid käesoleva määruse raames 
töötajate ja tööandjate või nende vastavate 
organisatsioonide õigusesse pidada 
kollektiivläbirääkimisi ja allkirjastada 
kollektiivlepinguid asjakohastel tasanditel 
ning kaitsta neid lepinguid võttes 
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kollektiivseid meetmeid, sealhulgas 
streikimine.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Kooskõla liidu majanduskasvu ja 
tööhõivega seotud eesmärkidega

Makromajandusliku kohandamise 
programmide rakendamine käesoleva 
määruse raames ei tohi võimaldada 
liikmesriigil jätta täitmata oma kohustusi 
liidu majanduskasvu ja tööhõive 
strateegia osas ega jätta täitmata või 
hooletusse oma üldist kohustust edendada 
kõrge tööhõive taset, tagada asjakohane 
sotsiaalne kaitse ja võidelda sotsiaalse 
tõrjutuse vastu kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 9.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik on programmijärgse 
järelevalve all seni, kuni vähemalt 75 % 
ühelt või mitmelt teiselt liikmesriigilt, 

1. Liikmesriik on programmijärgse 
järelevalve all seni, kuni vähemalt 75 % 
ühelt või mitmelt teiselt liikmesriigilt, 
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EFSM-lt, EFSF-lt või ESM-lt saadud 
finantsabist on tagasi maksmata. Nõukogu 
võib komisjoni ettepaneku põhjal 
kvalifitseeritud häälteenamusega
pikendada programmijärgse järelevalve 
kestust.

EFSM-lt, EFSF-lt või ESM-lt saadud 
finantsabist on tagasi maksmata. Nõukogu 
võib komisjoni ettepaneku põhjal 
pikendada programmijärgse järelevalve 
kestust. Seda otsust tehes loetakse 
komisjoni soovitus nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
10 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on soovituse vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teeb koostöös EKPga
programmijärgse järelevalve all olevasse 
liikmesriiki korrapäraseid kontrollkäikusid, 
et hinnata majandus-, fiskaal- ja 
finantsolukorda. Ta edastab kontrolli 
tulemused kord kuue kuu jooksul 
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks 
ette nähtud mis tahes allkomiteele ning 
hindab eelkõige, kas on vaja võtta 
täiendavaid meetmeid.

3. Komisjon teeb koostöös EKP ja 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga
programmijärgse järelevalve all olevasse 
liikmesriiki korrapäraseid kontrollkäikusid, 
et hinnata majandus-, fiskaal- ja 
finantsolukorda. Ta edastab kontrolli 
tulemused kord kuue kuu jooksul 
majandus- ja rahanduskomiteele või selleks 
ette nähtud mis tahes allkomiteele ning 
hindab eelkõige, kas on vaja võtta 
täiendavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku 
põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega
soovitada programmijärgse järelevalve all 
oleval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid.

4. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku 
põhjal soovitada programmijärgse 
järelevalve all oleval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Seda otsust tehes 
loetakse komisjoni soovitus nõukogu poolt 
vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 
10 päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on soovituse vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega selle tagasi lükata. 
Asjaomane liikmesriik võib taotleda 
kõnealuse tähtaja jooksul nõukogu 
istungi kokkukutsumist, et otsuse üle 
hääletada.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõikes 1, artiklis 3, artikli 6 
lõigetes 2 ja 4 ning artikli 11 lõikes 4
osutatud meetmete üle otsustamisel 
hääletavad ainult neid liikmesriike 
esindavad nõukogu liikmed, kelle rahaühik 
on euro, ning nõukogu ei võta arvesse 
asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu 
liikme häält.

Käesolevas määruses osutatud meetmete 
üle otsustamisel hääletavad ainult neid
liikmesriike esindavad nõukogu liikmed, 
kelle rahaühik on euro, ning nõukogu ei 
võta arvesse asjaomast liikmesriiki 
esindava nõukogu liikme häält.

Or. en


