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Tarkistus 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi 
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Niin sanottujen "julkisen talouden 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 ja työntekijöiden oikeudet huomioon ottavien työpaikkojen luomiseen liittyviä 
tarpeita.

Tarkistus 27
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on 
aiheuttanut vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä
kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden 
julkisen talouden alijäämää ja 
velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät 
jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua 
unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi ja 
taloudellisen toiminnan hidastuminen 
ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle, 
heikentäneet huomattavasti 
rahoituksellisia ja taloudellisia 
edellytyksiä sekä sosiaalisia oloja ja 
kasvattaneet jyrkästi jäsenvaltioiden 
julkisen talouden alijäämää ja 
velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät 
jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua 
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unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on 
aiheuttanut vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä 
kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden
julkisen talouden alijäämää ja 
velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät 
jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua 
unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on 
aiheuttanut vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä 
heikentänyt huomattavasti jäsenvaltioiden 
rahoituksellisia ja taloudellisia 
edellytyksiä ja sosiaalisia oloja ja
kasvattanut jyrkästi niiden julkisen 
talouden alijäämää ja velkaantuneisuutta. 
Tämä on saanut eräät jäsenvaltiot 
hakemaan rahoitusapua unionin 
järjestelyiden ulkopuolelta.

Or. en

Tarkistus 29
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Talouskriisi on osoittanut, että EU:n 
on pyrittävä sellaisen vaihtoehtoisen 
talouspoliittisen ohjelman kehittämiseen, 
jolla varmistetaan paitsi säästötoimien 
myös kehitykseen, korkeatasoiseen 
täystyöllisyyteen, kestävään kasvuun ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamiseen 
tähtäävien toimien toteuttaminen 
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Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden taloudellisen 
tilanteen ja julkisen talouden tilan 
jyrkästä heikkenemisestä on ollut pahoja 
seurauksia. Kriisi on johtanut 
työllisyysasteen jyrkkään laskuun koko 
unionissa, ja sen vaikutukset tuntuvat 
eniten alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä. 
Tämän ikäryhmän työttömyysaste on 
kohonnut 20 prosenttiin, ja useissa 
jäsenvaltioissa se on yli 40 prosenttia. 
Tästä on seurannut veropohjan 
heikkeneminen, taloudellisten ja 
sosiaalisten kustannusten jyrkkä nousu ja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
paheneminen. 
Työllistymismahdollisuuksien puute 
haittaa vakavasti talouden ja julkisen 
talouden tervehtymistä.

Or. en

Tarkistus 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
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tehdyn sopimuksen 9 artiklassa 
säädetään, 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

Tarkistus 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kaikissa Euroopan unionin 
politiikoissa on noudatettava 
johdonmukaisesti perusoikeuskirjaa, jossa 
taataan kansalaisten yksilölliset ja 
yhteiset oikeudet. Sitä paitsi EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden olisi noudatettava 
kaikkien työntekijöiden perusoikeuksia 
suojelevan Kansainvälisen työjärjestön 
keskeisten yleissopimusten 
pääperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta perussopimuksella luotu unionin (2) Jotta perussopimuksella luotu unionin 
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monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat 
poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin 
johdonmukaiset keskenään, niiden 
johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin 
lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen 
ja rahoituksellinen yhdentyminen 
edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta 
voidaan estää vaikeuksien leviäminen 
rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa 
olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle sekä kestävään kasvuun, 
työllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen 
tähtääville kannustimille mahdollisesti 
asetettavat talouspoliittiset ehdot olisivat 
kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, 
niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava 
unionin lainsäädäntöön. Niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, taloudellinen ja rahoituksellinen 
yhdentyminen edellyttää tiukennettua 
valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien 
leviäminen rahoitusvakautensa osalta 
vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko 
euroalueelle.

Or. en

Tarkistus 34
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta perussopimuksella luotu unionin 
monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat 
poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin 
johdonmukaiset keskenään, niiden 
johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin 
lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen 
ja rahoituksellinen yhdentyminen 
edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta 
voidaan estää vaikeuksien leviäminen 
rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa 
olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

(2) Jotta perussopimuksella luotu unionin 
monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle sekä kasvun edistämiseen
tähtääville kannustimille mahdollisesti 
asetettavat talouspoliittiset ehdot olisivat 
kaikilta osin johdonmukaiset keskenään, 
niiden johdonmukaisuus olisi kirjattava 
unionin lainsäädäntöön. Niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, taloudellinen ja rahoituksellinen 
yhdentyminen edellyttää tiukennettua 
valvontaa, jotta voidaan estää vaikeuksien 
leviäminen rahoitusvakautensa osalta 
vaikeuksissa olevasta jäsenvaltiosta koko 
euroalueelle.

Or. en
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Tarkistus 35
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Talouden ohjausjärjestelmään 
liittyviin toimiin ja tehostettuihin 
talouspolitiikan seurantatoimiin olisi 
yhdistettävä työ- ja sosiaalipoliittiseen 
ohjausjärjestelmään liittyviä toimia sekä 
työpaikkojen säilyttämisen kannalta 
asianmukaisia ja lähekkäisiä 
sosiaalipoliittisia toimia.

Or. en

Tarkistus 36
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Talouden ja julkisen talouden valvonta 
olisi suhteutettava kohdattujen 
rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
saadun rahoitusavun luonne, joka voi 
vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin 
perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta 
täysimittaiseen makrotalouden 
sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja 
ehtoja.

(3) Talouden ja julkisen talouden valvonta 
olisi suhteutettava kohdattujen 
rahoitusvaikeuksien vakavuuteen, ja siinä 
olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
saadun rahoitusavun luonne, joka voi 
vaihdella pelkästä hyväksyttävyysehtoihin 
perustuvasta ennalta varautuvasta tuesta 
täysimittaiseen makrotalouden 
sopeutusohjelmaan, joka sisältää tiukkoja 
ehtoja. Kaikissa makrotalouden 
sopeutusohjelmissa on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon kyseisen 
jäsenvaltion Eurooppa 2020 -kasvu- ja 
työllisyysstrategian mukainen kansallinen 
uudistusohjelma.

Or. en
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Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan 
varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen 
tilanteeseen ja suojella muita euroalueen 
jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun 
valvonnan olisi katettava paremmat 
mahdollisuudet saada talouden, julkisen 
talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä 
seurannassa tarvittavat tiedot sekä 
säännöllinen raportointi talous- ja 
rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka 
pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä 
(ERVV), Euroopan vakausmekanismilta 
(EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta 
(IMF) tai muulta kansainväliseltä 
rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan
a) varmistaa sen nopea paluu 
tavanomaiseen tilanteeseen ja suojella 
muita euroalueen jäsenvaltioita 
mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta, b) ennaltaehkäistä 
rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta 
aiheutuvat sosiaalimenojen leikkaukset ja 
eläkejärjestelmien kestämättömyys ja 
c) torjua erityisesti heikoimmassa 
asemassa olevien ryhmien sosiaalista 
syrjintää, köyhyyttä ja 
koulutusmahdollisuuksien puutetta. 
Tämän tiukennetun valvonnan olisi 
katettava paremmat mahdollisuudet saada 
talouden, julkisen talouden ja 
rahoitustilanteen tiiviissä seurannassa 
tarvittavat tiedot sekä säännöllinen 
raportointi talous- ja rahoituskomitealle 
(EFC) tai sen tätä tarkoitusta varten 
nimittämälle alakomitealle. Jäsenvaltioihin, 
jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä 
(ERVV), Euroopan vakausmekanismilta 
(EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta 
(IMF) tai muulta kansainväliseltä 
rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan 
varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen 
tilanteeseen ja suojella muita euroalueen 
jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun 
valvonnan olisi katettava paremmat 
mahdollisuudet saada talouden, julkisen 
talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä 
seurannassa tarvittavat tiedot sekä 
säännöllinen raportointi talous- ja 
rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka 
pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä 
(ERVV), Euroopan vakausmekanismilta 
(EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta 
(IMF) tai muulta kansainväliseltä 
rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan 
varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen 
tilanteeseen ja suojella muita euroalueen 
jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun 
valvonnan olisi katettava paremmat 
mahdollisuudet saada sosiaalisten olojen 
ja työllisyystilanteen sekä julkisen 
talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä 
seurannassa tarvittavat tiedot sekä 
Euroopan parlamentille, talous- ja 
rahoituskomitealle (EFC),
työllisyyskomitealle (EMCO) ja 
sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) tai 
näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle tehtävän säännöllisen 
raportoinnin käyttöönotto. Jäsenvaltioihin, 
jotka pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä 
(ERVV), Euroopan vakausmekanismilta 
(EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta 
(IMF) tai muulta kansainväliseltä 
rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Makrotalouden sopeutusohjelman 
kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden 
ja julkisen talouden valvontaa olisi 
tiukennettava voimakkaasti. 
Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan 
luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen 
talouden valvontaprosessit olisi 
keskeytettävä sopeutusohjelman keston 
ajaksi raportointivelvoitteiden 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

(5) Makrotalouden sopeutusohjelman 
kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden, 
julkisen talouden, työllisyystilanteen ja
sosiaalisten olojen valvontaa olisi 
tiukennettava voimakkaasti. 
Makrotalouden sopeutusohjelmaan olisi 
sisällyttävä toimia, joiden yhteisenä 
päämääränä on rahoitusvakauden 
palauttaminen sekä kasvu- ja 
työllisyysstrategian tavoitteiden 
saavuttaminen. Jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava molempien tavoitteiden 
saavuttamista koskevasta edistyksestään.
Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan 
luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen 
talouden valvontaprosessit olisi 
keskeytettävä sopeutusohjelman keston 
ajaksi raportointivelvoitteiden 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 40
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin 
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 

Poistetaan.
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koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla,

Or. en

Tarkistus 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin 
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin 
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla,

(7) Jäsenvaltiot, joilla on vakavia 
rahoitusvakauteen liittyviä ongelmia tai 
jotka kärsivät tästä uhasta ja/tai jotka 
saavat tai saattavat saada rahoitusapua, 
ovat riippuvaisia EU:n yhteisvastuusta. 
EU:n rakenne- ja koheesiorahastoilla 
voidaan vaikuttaa olennaisesti 
tilanteeseen ja pyrkiä varmistamaan, että 
rahoitusrajoitteista huolimatta toteutetaan 
investointeja Eurooppa 2020 -strategian 
kasvu-, työllisyys- ja sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Sopeutusohjelman luonnokseen voitaisiin 
siis liittää kyseisen jäsenvaltion pyyntö 
saada tilapäinen korotus rakenne- ja 
koheesiorahastoista maksettaviin 
maksuihin tai loppumaksuihin.

Or. en

Tarkistus 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin 
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen vakavasti ja toistuvasti 
sopeutusohjelmansa noudattamista, voisi 
mahdollisesti merkitä unionin maksujen ja 
sitoumusten keskeyttämistä yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
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koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 
XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla,

sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 
XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla.] Niiden jäsenvaltioiden, jotka 
kärsivät vakavista taloudellisista, 
sosiaalisista ja julkisen talouden 
ongelmista ja toteuttavat merkittäviä 
toimia talouden elvyttämisen ja 
työpaikkojen luomisen tukemiseksi, olisi 
pikemminkin saatava suurempi osoitus 
unionin solidaarisuudesta EU:n 
rahastoista myönnettävien varojen 
lisäämisen muodossa. Kyseisten 
jäsenvaltioiden olisi täten mahdollista 
saavuttaa julkisen talouden vakaus ja 
edistää samalla talouskasvua ja 
työpaikkojen luomista sekä säilyttää 
asianmukainen sosiaalisen suojelun taso.

Or. en

Tarkistus 44
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 

(7) [Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, voisi merkitä myös unionin 
sitoumuksia yhteiseen strategiakehykseen 
kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä ja 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 
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kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 
XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla,

XXX 21 artiklan 6 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla.]

Or. en

Tarkistus 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asetusta sovellettaessa noudatetaan 
kaikilta osin Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
152 artiklan määräyksiä, ja asetuksen 
mukaisesti annetuissa suosituksissa 
noudatetaan kansallisia käytäntöjä ja 
palkanmuodostusinstituutioita. Asetusta 
sovellettaessa otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
28 artikla, joten se ei vaikuta oikeuteen 
neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työ-
ja virkaehtosopimuksia eikä oikeuteen 
ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisia 
lainsäädäntöjä ja käytäntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 46
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen soveltaminen 
perustuu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 153 artiklan 
3 kohtaan ja 152 artiklaan. Tämän 
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asetuksen mukaisesti tehdyissä 
päätöksissä noudatetaan 
toissijaisuusperiaatetta, sosiaalista 
vuoropuhelua sekä jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
palkkojenmuodostuksessa ja eläkkeiden 
myöntämisessä. Tämän asetuksen 
soveltamisessa noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 28 artiklaa, 
eikä se vaikuta oikeuteen neuvotella, 
tehdä ja panna täytäntöön työ- ja 
virkaehtosopimuksia eikä oikeuteen 
ryhtyä työtaistelutoimiin 
työehtosopimusneuvotteluja koskevia 
kansallisia käytäntöjä ja lainsäädäntöjä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi päättää asettaa vakavissa 
rahoitusvakauteen kohdistuvissa
vaikeuksissa olevan jäsenvaltion 
tiukennetun valvonnan kohteeksi. 
Kyseiselle jäsenvaltiolle on annettava 
mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen 
valvonnan aloittamista. Komissio päättää 
kuuden kuukauden välein, jatketaanko 
tiukennettua valvontaa.

1. Komissio voi päättää asettaa vakavissa 
rahoitusvakauteen kohdistuvissa 
vaikeuksissa olevan jäsenvaltion 
tiukennetun valvonnan kohteeksi. 
Kyseiselle jäsenvaltiolle sekä 
työmarkkinaosapuolille on annettava 
mahdollisuus esittää näkemyksiään ennen 
valvonnan aloittamista. Komissio päättää 
kuuden kuukauden välein, jatketaanko 
tiukennettua valvontaa.

Or. en

Tarkistus 48
Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkistaa kaikki 1 ja 
2 kohdan mukaiset päätökset.

Or. en

Tarkistus 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) toimitettava kaikki ajantasainen 
tieto, jota tarvitaan EU:n kasvu- ja 
työllisyysstrategian tavoitteiden 
saavuttamista koskevan kehityksen tiivistä 
seurantaa varten, yhteisen 
arviointikehyksen mukaisten 
indikaattoreiden pohjalta; 

Or. en

Tarkistus 50
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimitettava Euroopan parlamentille 
tietoa köyhyystilanteen kehityksestä 
kussakin jäsenvaltiossa.

Or. en
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Tarkistus 51
Frédéric Daerden

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimitettava Euroopan parlamentille, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille 
tietoa Eurooppa 2020 -strategian kasvu-, 
työllisyys- ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvistä julkisista 
investoinneista. 

Or. en

Tarkistus 52
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valvonnan alainen jäsenvaltio ei saa 
missään tapauksessa panna täytäntöön 
1,2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sosiaalisten oikeuksien 
kustannuksella, vaan sen olisi pyrittävä 
vahvistamaan sosiaalisten ja sukupuolten 
tasa-arvon näkökohtien huomioon 
ottamista sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 53
Antigoni Papadopoulou

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

3 b. Valvonnan alaisen jäsenvaltion on 
sopeutusohjelman täytäntöönpanossa 
noudatettava kaikilta osin 
työlainsäädäntöä ja -käytäntöjä sekä 
kunnioitettava ammattijärjestöjä, 
työehtosopimusneuvotteluja ja 
työtaistelutoimenpiteitä koskevia 
oikeuksia, lakko-oikeus mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa 
säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä 
valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon 
tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 
3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden 
toteutuksessa. Se ilmoittaa 
neljännesvuosittain käyntien tulokset 
talous- ja rahoituskomitealle – tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle – ja arvioi erityisesti 
jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä 
tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) 
N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa 
säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

4. Komissio tekee yhdessä EKP:n ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa 
säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä 
valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon 
tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja
3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden 
toteutuksessa. Se ilmoittaa 
neljännesvuosittain käyntien tulokset 
talous- ja rahoituskomitealle, 
työllisyyskomitealle (EMCO) ja 
sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) –
tai näiden tätä tarkoitusta varten 
nimittämälle alakomitealle – ja arvioi 
erityisesti jatkotoimenpiteiden 
tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit 
korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 
10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla 
suoritettavan seurannan.

Or. en
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Tarkistus 55
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, neuvosto voi 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen.

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, Euroopan parlamentti 
ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta 
suosittaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
rahoitusavun hakemista ja makrotalouden 
sopeutusohjelman laatimista. Neuvosto 
päättää asiasta määräenemmistöllä. 

Or. en

Tarkistus 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, neuvosto voi 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen.

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta sekä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta aiheutuu 
merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen ja taloudelliseen 
vakauteen, neuvosto voi 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto julkistaa kyseisen 
suosituksen.
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Or. en

Tarkistus 57
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, neuvosto voi 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen.

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, neuvosto voi komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen. 

Or. en

Tarkistus 58
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä olevan 5 kohdan mukaista 
päätöstä tehdessään neuvoston katsotaan 
hyväksyneen komission suosituksen, jollei 
se päätä määräenemmistöllä hylätä 
suositusta kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on sen antanut. 
Kyseinen jäsenvaltio voi pyytää, että 
neuvosto kutsutaan kyseisen ajanjakson 
kuluessa koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en
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Tarkistus 59
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 5 kohdan mukainen suositus 
julkistetaan,

Poistetaan.

(a) Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon;
(b) kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi 
kutsua komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon.

Or. en

Perustelu

Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista 
vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista 
vuoropuhelua" koskeva artikla.

Tarkistus 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 5 kohdan mukainen suositus 
julkistetaan,

6. Jos 5 kohdan mukainen suositus 
annetaan,

Or. en

Tarkistus 61
Tamás Deutsch
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 5 kohdan mukainen suositus 
julkistetaan,

6. Jos 5 kohdan mukainen suositus 
annetaan,

Or. en

Tarkistus 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon;

(a) Euroopan parlamentin asianomaiset 
valiokunnat voivat kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon;

Or. en

Tarkistus 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Kestävä elvytysohjelma

1. Tiukennetun valvonnan kohteena 
olevan jäsenvaltion on läheisessä
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kestävä elvytysohjelma, jolla pyritään 
varmistamaan julkisen talouden kestävyys 
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ja talouden elpyminen.
2. Kestävässä elvytysohjelmassa 
määritellään julkisia investointeja ja 
sosiaalimenoja koskevat monivuotiset
tavoitteet, jotta voidaan säilyttää EU:n 
kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteiden 
saavuttamisen edellytykset. Kestävään 
elvytysohjelmaan on sisällyttävä 
rakenteelliset heikkoudet huomioon 
ottaen tiettyjä ensisijaisia ohjelmia ja 
hankkeita, joiden täytäntöönpanolla 
pyritään kokonaiskysynnän 
vakauttamiseen.
3. Kestävään elvytysohjelmaan on 
sisällyttävä kaikki EU-varojen 
käyttöönottoon tarkoitetut toimet, jotka 
liittyvät seuraaviin rahoitusvälineisiin:
– Euroopan globalisaatiorahasto,
– rakennerahastot,
– hankkeiden rahoittamiseen tarkoitetut 
EU:n joukkovelkakirjalainat,
– Horisontti 2020 -puiteohjelma.
4. Kestävä elvytysohjelma on liitettävä 
komissiolle 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti toimitettaviin asiakirjoihin.

Or. en

Tarkistus 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan 
rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 
tai muusta unionin ulkopuolisesta 
järjestelystä, on annettava aikomuksensa 

Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan 
rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 
tai muusta unionin ulkopuolisesta 
järjestelystä, on annettava aikomuksensa 
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välittömästi tiedoksi neuvostolle, 
komissiolle ja EKP:lle Talous- ja 
rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä 
voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy 
keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä 
saatuaan komissiolta sitä koskevan 
arvioinnin.

välittömästi tiedoksi Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 
EKP:lle Talous- ja rahoituskomitea tai 
alakomitea, jonka tämä voi nimittää tätä 
tarkoitusta varten, käy keskusteluja 
suunnitellusta pyynnöstä saatuaan 
komissiolta sitä koskevan arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 
julkisen velan kestävyydestä, mukaan 
lukien jäsenvaltion kyky maksaa 
suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja 
toimittaa analyysin edelleen talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle.

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 
julkisen velan kestävyydestä keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä, mukaan lukien 
jäsenvaltion kyky maksaa suunniteltu 
rahoitusapu takaisin, ja toimittaa analyysin 
edelleen talous- ja rahoituskomitealle tai 
sen tätä tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle.

Or. en

Tarkistus 66
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 
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julkisen velan kestävyydestä, mukaan 
lukien jäsenvaltion kyky maksaa 
suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja 
toimittaa analyysin edelleen talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle.

julkisen velan kestävyydestä, mukaan 
lukien jäsenvaltion kyky maksaa 
suunniteltu rahoitusapu takaisin niin, että 
sen on samalla mahdollista saavuttaa 
kasvua ja köyhyyden vähentämistä 
koskevat unionin tavoitteet sekä 
työllisyysstrategian tavoitteet, ja toimittaa 
analyysin edelleen talous- ja 
rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle ja 
sosiaalisen suojelun komitealle tai näiden
tätä tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle.

Or. en

Tarkistus 67
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä
taloustilanne, sosiaaliset olot sekä 
rahoitus- ja työllisyystilanne sekä 
palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky 
hankkia tarvitsemansa rahoitus 
kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. 
Sopeutusohjelman luonnoksessa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 
121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti 
annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, 
jotka se on toteuttanut niiden 
noudattamiseksi, ja samalla siinä on 
pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja 
syventämään tarvittavia toimenpiteitä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan soveltamista tai 
Eurooppa 2020 -strategian kasvu-, 
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työllisyys ja sosiaalisten tavoitteiden 
toteuttamista. Sopeutusohjelman 
luonnokseen voitaisiin siis liittää kyseisen 
jäsenvaltion pyyntö saada tilapäinen 
korotus rakenne- ja koheesiorahastoista 
maksettaviin maksuihin tai 
loppumaksuihin.

Or. en

Tarkistus 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, 
ja samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa 
– luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous-, rahoitus- ja sosiaalinen tilanne
sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky 
hankkia tarvitsemansa rahoitus 
kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. 
Sopeutusohjelman luonnoksen on oltava 
täysin sopusoinnussa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan 
sekä kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126, 136 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annettujen
tämänhetkisten suositusten ja jäsenvaltion 
niiden noudattamiseksi toteuttamien 
toimien kanssa, ja samalla siinä on 
pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja 
syventämään tarvittavia poliittisia 
toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden on 
sisällytettävä makrotalouden 
sopeutusohjelmiinsa ajantasainen ja 
yksityiskohtainen kuvaus niistä 
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ennakoiduista monivuotisista 
menotavoitteista, jotka liittyvät suoraan 
EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian 
tavoitteisiin, julkiset investoinnit mukaan 
lukien. Edellä mainitussa 
yksityiskohtaisessa kuvauksessa on 
asianmukaisesti selitettävä, miten kyseiset 
ennakoidut menotavoitteet poikkeavat 
tuoreimpien vakautusohjelmien 
tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous-, rahoitus- ja sosiaalinen tilanne
sekä palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky 
hankkia tarvitsemansa rahoitus 
kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. 
Kaikille sopeutusohjelmille on asetettava 
realistinen (keskipitkän ja pitkän 
aikavälin) aikataulu, jossa otetaan 
huomioon, että sopeutusohjelmat eivät 
saa olla hätiköityjä tai liian kiireisesti 
toteutettuja, muuten ne hidastavat 
talouden ja työllisyyden elpymistä ja 
pahentavat siten entisestään kriisin 
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. 
Sopeutusohjelman luonnoksessa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 
121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti 
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annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, 
jotka se on toteuttanut niiden 
noudattamiseksi, ja samalla siinä on 
pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja 
syventämään tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 70
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä pyytävän tai saavan jäsenvaltion 
on laadittava yhteisymmärryksessä 
komission kanssa – joka toimii 
yhteistyössä EKP:n kanssa – luonnos 
sopeutusohjelmaksi, jonka tarkoituksena 
on palauttaa vakaa ja kestävä talous- ja 
rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen 
jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa 
rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä. Kaikissa makrotalouden 
sopeutusohjelmissa on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon kyseisen 
jäsenvaltion Eurooppa 2020 -kasvu- ja 
työllisyysstrategian mukainen kansallinen 
uudistusohjelma.

Or. en
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Tarkistus 71
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
sekä työllisyyttä edistävä talous- ja 
rahoitustilanne sekä palauttaa kyseisen 
jäsenvaltion kyky hankkia tarvitsemansa 
rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 
148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tiukennetun valvonnan kohteena 
olevan jäsenvaltion on läheisessä 
yhteistyössä komission kanssa toteutettava 
kestävä elvytysohjelma, jossa määritellään 
julkisia investointeja ja sosiaalimenoja 
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koskevat monivuotiset tavoitteet, jotta 
voidaan säilyttää EU:n kasvu- ja 
työllisyysstrategian tavoitteiden 
saavuttamisen edellytykset.
Kestävässä elvytysohjelmassa on 
määriteltävä ja valittava tietty määrä 
ensisijaisia ohjelmia ja hankkeita, joiden 
avulla pyritään vakauttamaan 
kokonaiskysyntä, tukemaan kestävää 
kasvua ja korjaamaan kyseisen 
jäsenvaltion rakenteellisia heikkouksia.
Kestävässä elvytysohjelmassa on myös 
ilmoitettava tarkasti rahoitusvarojen 
ennakkotoimituksia ja hankkimista 
koskevat suunnitelmat, myös EIP:n 
lainojen ja EU:n rahoitusvälineiden 
osalta.
Kestävää elvytysohjelmaa koskeva 
kertomus on sisällytettävä 
sopeutusohjelmiin ja päivitettävä 
vuosittain.

Or. en

Tarkistus 73
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto hyväksyy sopeutusohjelman 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta.

2. Neuvosto hyväksyy sopeutusohjelman 
komission ehdotuksesta. Neuvoston 
katsotaan hyväksyneen komission 
suosituksen, jollei se päätä 
määräenemmistöllä hylätä suositusta 
kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on sen antanut. Kyseinen 
jäsenvaltio voi pyytää, että neuvosto 
kutsutaan kyseisen ajanjakson kuluessa 
koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en
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Tarkistus 74
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto hyväksyy sopeutusohjelman 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät sopeutusohjelman komission 
ehdotuksesta. Neuvosto päättää asiasta 
määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
seuraa sopeutusohjelman toteutuksen 
edistymistä ja antaa siitä kolmen 
kuukauden välein tietoa talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle. 
Kyseisen jäsenvaltion on tehtävä 
komission kanssa täysimittaista 
yhteistyötä. Sen on erityisesti annettava 
komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo 
tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. 
Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa 
säädetään.

3. Komissio yhteistyössä EKP:n ja ILO:n
kanssa seuraa sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymistä ja antaa siitä 
kolmen kuukauden välein tietoa talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle sekä 
Euroopan parlamentille ja kyseisen 
jäsenvaltion parlamentille. Kyseisen 
jäsenvaltion on tehtävä komission kanssa 
täysimittaista yhteistyötä. Sen on erityisesti 
annettava komissiolle kaikki tiedot, jotka 
tämä katsoo tarpeellisiksi ohjelman 
seurannan kannalta. Sovelletaan, mitä 
3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Or. en
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Tarkistus 76
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa –
tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa 
muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan 
voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä 
muutoksista.

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa –
tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa 
muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan 
voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää 
komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan 
tehtävistä muutoksista. Tätä päätöstä 
tehdessään neuvoston katsotaan 
hyväksyneen komission suosituksen, jollei 
se päätä määräenemmistöllä hylätä 
suositusta kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on sen antanut. 
Kyseinen jäsenvaltio voi pyytää, että 
neuvosto kutsutaan kyseisen ajanjakson 
kuluessa koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 77
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa –
tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa 
muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan
voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä 
muutoksista.

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa –
tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa 
muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan 
voi olla tarpeen tehdä. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto päättävät
komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan 
tehtävistä muutoksista. Neuvosto päättää 
asiasta määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n kanssa –
tutkii kyseisen jäsenvaltion kanssa 
muutoksia, jotka tämän sopeutusohjelmaan 
voi olla tarpeen tehdä. Neuvosto päättää 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta sopeutusohjelmaan tehtävistä 
muutoksista.

4. Komissio – yhteistyössä EKP:n ja 
ILO:n kanssa – tutkii kyseisen jäsenvaltion 
kanssa muutoksia, jotka tämän 
sopeutusohjelmaan voi olla tarpeen tehdä. 
Neuvosto päättää määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta sopeutusohjelmaan 
tehtävistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 79
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa 
havaitaan olennaisia poikkeamia 
makrotalouden sopeutusohjelmasta, 
neuvosto voi päättää määräenemmistöllä
komission ehdotuksesta, että kyseinen 
jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan 
sisältyviä vaatimuksia.

5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa 
havaitaan olennaisia poikkeamia 
makrotalouden sopeutusohjelmasta, 
neuvosto voi päättää komission 
ehdotuksesta, että kyseinen jäsenvaltio ei 
noudata sopeutusohjelmaan sisältyviä 
vaatimuksia. Tätä päätöstä tehdessään 
neuvoston katsotaan hyväksyneen 
komission suosituksen, jollei se päätä 
määräenemmistöllä hylätä suositusta 
kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on sen antanut. Kyseinen 
jäsenvaltio voi pyytää, että neuvosto 
kutsutaan kyseisen ajanjakson kuluessa 
koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en
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Tarkistus 80
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa 
havaitaan olennaisia poikkeamia 
makrotalouden sopeutusohjelmasta, 
neuvosto voi päättää määräenemmistöllä
komission ehdotuksesta, että kyseinen 
jäsenvaltio ei noudata sopeutusohjelmaan 
sisältyviä vaatimuksia.

5. Jos 3 kohdassa tarkoitetussa seurannassa 
havaitaan olennaisia poikkeamia 
makrotalouden sopeutusohjelmasta, 
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
päättää komission ehdotuksesta, että 
kyseinen jäsenvaltio ei noudata 
sopeutusohjelmaan sisältyviä vaatimuksia. 
Neuvosto päättää asiasta 
määräenemmistöllä.

Or. en

Tarkistus 81
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista 
vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista 
vuoropuhelua" koskeva artikla.

Tarkistus 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

7. Euroopan parlamentin asianomaiset 
valiokunnat voivat kutsua kyseisen 
jäsenvaltion edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 83
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi 
kutsua komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällaisen näkemystenvaihdon olisi oltava osa laajempaa, äärimmäisen tärkeää "taloudellista 
vuoropuhelua". Siksi on syytä sisällyttää tähän asetukseen erillinen "taloudellista 
vuoropuhelua" koskeva artikla.

Tarkistus 84
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)



AM\893501FI.doc 37/42 PE483.682v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

6 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 
puheenjohtajan tai euroryhmän 
puheenjohtajan valiokuntaan 
keskustelemaan tämän asetuksen 
mukaisesti annetuista suosituksista ja 
päätöksistä.
2. Euroopan parlamentin asiasta vastaava 
valiokunta voi tarjota jäsenvaltiolle, jota 
tämän asetuksen mukainen neuvoston 
suositus tai päätös koskee, tilaisuuden 
osallistua näkemystenvaihtoon.
3. Sen jäsenvaltion parlamentti, jota 
tämän asetuksen mukainen neuvoston 
suositus tai päätös koskee, voi kutsua 
komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon.
4. Neuvosto ja komissio tiedottavat 
Euroopan parlamentille säännöllisesti 
tämän asetuksen soveltamisen tuloksista.

Or. en

Tarkistus 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Johdonmukaisuus talouspolitiikan EU-
ohjausjakson kanssa

Poistetaan.

Tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa 
säädetyn seurannan on katsottava 
korvaavan talouspolitiikan EU-
ohjausjaksoon sisältyvän seurannan ja 
arvioinnin, joista säädetään 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
valvonnan sekä talouspolitiikan 
valvonnan ja yhteensovittamisen 
tehostamisesta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1466/97 2 a artiklassa.

Or. en

Tarkistus 86
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Yhteensopivuus Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 28 artiklan kanssa ja 
oikeus työhön

Tässä asetuksessa otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
28 artikla, joten se ei vaikuta oikeuteen 
neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työ-
ja virkaehtosopimuksia eikä oikeuteen 
ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisia 
lainsäädäntöjä ja käytäntöjä noudattaen. 
Asetus ei myöskään vaikuta oikeuteen 
tehdä työtä.

Or. en

Tarkistus 87
Tamás Deutsch
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Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Yhteensopivuus neuvotteluoikeuden ja 

työtaisteluun ryhtymistä koskevan 
oikeuden kanssa

Unionin oikeuden sekä kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti 
tämän asetuksen mukaisilla 
makrotalouden sopeutusohjelmilla ei 
puututa työntekijöiden ja työnantajien 
eikä kummankaan osapuolen järjestöjen 
oikeuteen neuvotella työ- ja 
virkaehtosopimuksista ja tehdä niitä 
asianmukaisella tasolla eikä 
työntekijöiden oikeuteen puolustaa näitä 
sopimuksia työtaistelutoimin, lakko 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Yhteensopivuus unionin kasvu- ja 

työllisyystavoitteiden kanssa
Tämän asetuksen mukaisella 
makrotalouden sopeutusohjelmien 
täytäntöönpanolla ei pidä antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuutta olla 
noudattamatta unionin kasvuun ja 
työllisyysstrategiaan liittyviä 
velvollisuuksia eikä unionille 
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mahdollisuutta olla noudattamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 9 artiklan mukaista yleistä 
velvoitetta edistää korkeaa työllisyystasoa, 
taata riittävän sosiaalisen suojelun taso ja 
torjua sosiaalista syrjäytymistä tai jättää 
tämä velvoite huomiotta.

Or. en

Tarkistus 89
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman 
jälkeistä valvontaa niin kauan kuin 
vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai 
useammalta muulta jäsenvaltiolta, 
ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta 
rahoitusavusta on maksamatta takaisin. 
Neuvosto voi määräenemmistöllä
komission ehdotuksesta pidentää ohjelman 
jälkeisen valvonnan kestoa.

1. Jäsenvaltioon on kohdistettava ohjelman 
jälkeistä valvontaa niin kauan kuin 
vähintään 75 prosenttia yhdeltä tai 
useammalta muulta jäsenvaltiolta, 
ERVM:ltä, ERVV:ltä tai EVM:ltä saadusta 
rahoitusavusta on maksamatta takaisin. 
Neuvosto voi komission ehdotuksesta 
pidentää ohjelman jälkeisen valvonnan 
kestoa. Tätä päätöstä tehdessään 
neuvoston katsotaan hyväksyneen 
komission suosituksen, jollei se päätä 
määräenemmistöllä hylätä suositusta 
kymmenen päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on sen antanut. Kyseinen 
jäsenvaltio voi pyytää, että neuvosto 
kutsutaan kyseisen ajanjakson kuluessa 
koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä 
ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena 
olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen 
taloutta, julkista taloutta ja 
rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen 
vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi 
talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, 
tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

3. Komissio tekee yhteistyössä EKP:n ja 
ILO:n kanssa säännöllisiä 
tarkastuskäyntejä ohjelman jälkeisen 
valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon
sen talouden, julkisen talouden ja 
rahoitustilanteen arvioimiseksi. Komissio 
antaa puolen vuoden välein käyntien 
tulokset tiedoksi talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle, ja arvioi 
erityisesti sitä, tarvitaanko 
korjaustoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 91
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Neuvosto voi määräenemmistöllä 
komission ehdotuksesta suosittaa ohjelman 
jälkeisen valvonnan kohteena olevalle 
jäsenvaltiolle korjaustoimenpiteiden 
toteuttamista.

4. Neuvosto voi komission ehdotuksesta 
suosittaa ohjelman jälkeisen valvonnan 
kohteena olevalle jäsenvaltiolle 
korjaustoimenpiteiden toteuttamista. Tätä 
päätöstä tehdessään neuvoston katsotaan 
hyväksyneen komission suosituksen, jollei 
se päätä määräenemmistöllä hylätä 
suositusta kymmenen päivän kuluessa 
siitä, kun komissio on sen antanut. 
Kyseinen jäsenvaltio voi pyytää, että 
neuvosto kutsutaan kyseisen ajanjakson 
kuluessa koolle äänestämään päätöksestä.

Or. en

Tarkistus 92
Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan 1 kohdassa, 3 artiklassa, 
6 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä 
11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne 
neuvoston jäsenet, joiden edustaman 
jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja 
neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta 
lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan 
neuvoston jäsenen ääntä.

Tässä asetuksessa tarkoitetuista
toimenpiteistä äänestävät ainoastaan ne 
neuvoston jäsenet, joiden edustaman 
jäsenvaltion rahayksikkö on euro, ja 
neuvosto tekee ratkaisunsa ottamatta 
lukuun kyseistä jäsenvaltiota edustavan 
neuvoston jäsenen ääntä.

Or. en


