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LÜHISELGITUS

Taustteave

Komisjon esitas 29. septembril 2010. aastal õigusloomega seotud paketi, mille eesmärk on 
tugevdada majanduse juhtimist ELis ja euroalal. Pakett koosneb kuuest ettepanekust: neist 
neljas käsitletakse eelarveküsimusi, sealhulgas stabiilsuse ja kasvu pakti reformi, samas kui 
kahe uue määruse eesmärk on tuvastada ja likvideerida tekkivaid makromajanduse 
tasakaalunihkeid ELis ja euroalal.

Et laiendada ELi majandusjärelevalvet ka muudele valdkondadele peale eelarve, pakub 
komisjon kahes viimatinimetatud ettepanekus välja rea uusi vahendeid, mis on seotud 
makromajanduse tasakaalunihete järelevalve ja korrigeerimisega. Kõnealuste elementide nn 
ennetuslik osa hõlmab tasakaalunihke riskide regulaarset hindamist näitajatest koosneva 
tulemustabeli alusel ja riigipõhiste põhjalike analüüside läbiviimist. Vajaduse korral võiks 
nõukogu esitada riigispetsiifilisi soovitusi liikmesriigile, kus on suured tasakaalunihked või 
tasakaalunihked, mis ohustavad majandus- ja rahaliidu toimimist. Lisaks on nn paranduslikus 
osas, nagu on esitatud ettepanekus „ülemääraste makromajanduse tasakaalunihete 
korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta” ette nähtud, et euroala liikmesriikide suhtes, 
kes ei järgi piisavalt oma vastavaid soovitusi, võib kohaldada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetlust ja lõpuks võidakse nende suhtes kohaldada sanktsioone iga-aastase trahvi kujul.

Märkused

Komisjoni ettepanekud sisaldavad palju mõistlikke mõtteid. Arvamuse koostaja on üldiselt 
komisjoniga ühel nõul selles, et tuleb välja töötada uus struktureeritud menetlus ebasoodsate 
makromajanduslike tasakaalunihete ennetamiseks ja korrigeerimiseks kõikides 
liikmesriikides. Arvamuse koostaja tuletab meelde, et juba komisjoni kriisieelses EMU@10 
teatises juhiti tähelepanu liikmesriikide vahel esinevate lahknevuste suurenemisele ning et 
seda teemat käsitleti põhjalikult ka Euroopa Parlamendi resolutsioonis EMU@10 kohta. 
Seega on niisuguste lahknevuste ja tasakaalunihete jälgimise ja ennetamise mehhanism enam 
kui teretulnud. Arvamuse koostaja peab siiski vajalikuks mitmete muudatuste tegemist, et 
tagada liikmesriikide vahel esinevate tasakaalunihete ja lahknevuste tuvastamine, ennetamine 
või lõppkokkuvõttes tõhus korrigeerimine. Arvamuse koostaja esitab seetõttu rea 
muudatusettepanekuid komisjoni ettepanekule makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja 
korrigeerimise kohta ning ettepanekule euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse 
tasakaalunihete korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta, käsitledes järgmisi peamisi 
aspekte:

– ELi järelevalveraamistik peaks lisaks üldistele majandus- ja rahandusaspektidele hõlmama 
ka tööhõive- ja sotsiaalaspekte. Seetõttu tuleks järelevalveraamistiku ennetusliku osa 
õigusliku alusena lisada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 148 ning asjaomases 
määruses tuleks käsitleda võrdsetel alustel nii makromajanduse kui ka sotsiaalsete 
tasakaalunihete ennetamist ja korrigeerimist. Nii tagatakse ühtsem majanduslik ja sotsiaalne 
lähenemine.

– Eespool esitatuga seoses tuleks ELi toimimise lepingu artiklil 148 põhinevaid vahendeid, 
eelkõige liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid, võtta arvesse tasakaalunihete hindamisel 
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ning täiendada neid konkreetselt sotsiaalsete tasakaalunihete tuvastamiseks ja ennetamiseks 
ette nähtud vahenditega. Seega tuleks kõigisse asjaomastesse järelevalvemenetlustesse 
aktiivselt kaasata tööhõivekomitee (EMCO) ja sotsiaalkaitsekomitee.

– Komisjon peaks ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt delegeeritud õigusaktide abil 
vastu võtma näitajate tulemustabeli, mis töötaks tasakaalunihete varajase tuvastamise ja 
järelevalve vahendina, ja seda korrapäraselt ajakohastama. Peamised näitajad peaksid 
hõlmama tööhõive, töötuse, vaesuse ja maksustamise aspekte.

– Tasakaalunihete korrigeerimise süsteem ei peaks toetama üksnes euroala liikmesriikide 
eelarvedistsipliini tugevdamist. Sama oluline on asjaolu, et see tuleks kavandada selliselt, et 
selle abil välditaks asümmeetriliste šokkide tekkimist ja toetataks ka jätkusuutlikku 
majanduskasvu ja töökohtade loomist. Süsteem peaks seega toetama niisuguste ELi 
majanduskasvu ja tööhõivega seotud eesmärkide saavutamist, mis on vastu võetud Euroopa 
2020. aasta strateegia raames.

– Lisaks ei peaks korrigeerimise süsteem ka siis, kui tuleb korrigeerida ülemääraseid 
tasakaalunihkeid, koosnema mitte üksnes trahvidest (sanktsioonidest), vaid ka stiimulitest. 
Enne liikmesriigile sanktsiooni või trahvi määramist tuleks alati hinnata selle sotsiaalset mõju.

– Trahvisummasid, mis on kogutud liikmesriikidelt, kes ei järgi oma vastavaid soovitusi, 
tuleks kasutada ELi pikaajaliste investeerimis- ja tööhõivealaste eesmärkide toetamiseks ning 
neid ei tuleks komisjoni ettepaneku kohaselt jaotada ainult liikmesriikidele, kelle suhtes ei 
kohaldata ühtegi ülemäärasuse menetlust.

Lõpetuseks peab arvamuse koostaja ülimalt oluliseks Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist 
kogu järelevalveprotsessis. Lisaks on korrapärane sotsiaalpartneritega konsulteerimine ja 
riikide parlamentide tugevam kaasatus usaldusväärse ja läbipaistva järelevalveraamistiku 
vajalikud eeltingimused.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus makromajanduse tasakaalunihete 
ennetamise ja korrigeerimise kohta

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus makromajanduslike ja sotsiaalsete
tasakaalunihete ennetamise ja 
korrigeerimise kohta



PA\851861ET.doc 5/26 PE454.629v01

ET

Or. en

Selgitus

ELi uus järelevalveraamistik peab lisaks üldistele majandus- ja finantsküsimustele hõlmama 
ka tööhõive- ja sotsiaalaspekte. Seetõttu tuleks määruse ettepanekus käsitleda nii 
makromajanduslikke kui sotsiaalseid tasakaalunihkeid ELis.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Esimene volitus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 121 lõiget 6,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artikli 121 lõiget 6 
ja artikli 148 lõikeid 3 ning 4;

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingus 
ettenähtud kooskõlastatud 
tööhõivestrateegia kujundamiseks peaksid 
liikmesriigid ja liit juhinduma oskustega, 
koolitatud ja kohanemisvõimelise tööjõu 
ning majandusmuutusi järgiva tööturu 
edendamise põhimõttest.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) ELi toimimise lepingu kohaselt 
peaks siseturg toimima liidu säästva 
arengu nimel, mis põhineb 
tasakaalustatud majanduskasvul, hindade 
stabiilsusel ja kõrge konkurentsivõimega 
sotsiaalsel turumajandusel, mille eesmärk 
on saavutada täielik tööhõive ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus, samuti kõrgetasemelisel 
keskkonnakaitsel ja keskkonna kvaliteedi 
parandamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) ELi toimimise lepingus on 
sätestatud, et poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel peaks liit 
arvesse võtma kõrge tööhõivetaseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise ning sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitlusega seotud nõudeid.

Or. en



PA\851861ET.doc 7/26 PE454.629v01

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumisel võeti vastu uus tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia − Euroopa 
2020. aasta strateegia – et võimaldada 
ELil kriisist tugevamana välja tulla ning 
suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele, millega kaasneks tööhõive, 
tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kõrge tase. Ühtlasi otsustas Euroopa 
Ülemkogu algatada 1. jaanuaril 2011 
poliitika koordineerimise Euroopa 
poolaasta, et liikmesriigid saaksid 
kasutada varajast kooskõlastamist liidu 
tasandil ning et võimaldada tugevdatud 
järelevalvet ja eelarvemeetmete ning 
struktuurireformide üheaegset hindamist, 
mis soodustaks majanduskasvu ja 
tööhõivet. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On vaja tugineda majandus- ja rahaliidu 
toimimise esimese kümne aasta jooksul 
saadud kogemustele.

(2) On vaja tugineda majandus- ja rahaliidu 
toimimise esimese kümne aasta jooksul 
makromajanduslike ja sotsiaalsete 
tasakaalunihete kohta saadud 
kogemustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Eelkõige tuleks laiendada 
liikmesriikide majanduspoliitika 
järelevalvet enamatele valdkondadele kui 
eelarvejärelevalve, et ennetada
makromajanduse ülemäärast 
tasakaalunihet ning aidata sellistel 
liikmesriikidel, kus selline tasakaalunihe 
esineb, töötada välja parandusmeetmete 
kava enne, kui kõrvalekalded suurenevad.
Majandusjärelevalve raamistikku tuleks 
laiendada paralleelselt eelarvejärelevalve 
tugevdamisega.

(3) Eelkõige tuleks laiendada 
liikmesriikide majanduspoliitika 
järelevalvet enamatele valdkondadele kui 
eelarvejärelevalve, et ennetada ülemäärast
makromajanduslikku ja sotsiaalset
tasakaalunihet, aidata sellistel 
liikmesriikidel, kus selline tasakaalunihe 
esineb, töötada välja parandusmeetmete 
kava enne, kui kõrvalekalded suurenevad, 
edendada vastastikku tugevdavaid 
arengustrateegiaid ning hõlbustada 
järelevalvet liidu majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärkide saavutamise üle.
Majandusjärelevalve raamistikku tuleks 
laiendada paralleelselt eelarvejärelevalve 
tugevdamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Et aidata selliseid tasakaalunihkeid 
korrigeerida, on vaja õigusaktides 
üksikasjalikult sätestatud menetlust.

(4) Et aidata selliseid tasakaalunihkeid 
korrigeerida, on vaja integreeritumat 
majanduslikku ja sotsiaalset lähenemist 
ning õigusaktides üksikasjalikult sätestatud 
menetlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On asjakohane täiendada aluslepingu
artikli 121 lõikes 3 ja 4 osutatud 
mitmepoolset järelevalvet konkreetsete 
eeskirjadega makromajanduse 
tasakaalunihete tuvastamiseks, 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks.

(5) On asjakohane täiendada ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõikes 3 ja 4 osutatud 
mitmepoolset järelevalvet konkreetsete 
eeskirjadega makromajanduse 
tasakaalunihete tuvastamiseks, 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks, 
kusjuures eeskirjadesse peavad kuuluma 
nii stiimulid kui trahvid.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) On asjakohane täiendada ELi 
toimimise lepingu artiklis 148 nimetatud 
ühist aastaaruannet spetsiifiliste 
vahenditega sotsiaalsete tasakaalunihete 
avastamiseks ja ennetamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See menetlus peaks tuginema 
häiremehhanismile, et tekkivad 
makromajanduse tasakaalunihked 
tuvastataks juba varakult. See peaks 
põhinema ülevaatliku ja läbipaistva 

(6) See menetlus peaks tuginema 
häiremehhanismile, et tekkivad 
makromajanduslikud ja sotsiaalsed 
tasakaalunihked tuvastataks juba varakult. 
See peaks põhinema ülevaatliku ja 
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tulemustabeli kasutamisel koos 
majandusolukorra hindamisega.

läbipaistva tulemustabeli kasutamisel koos 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra
hindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Komisjonil peaksid olema ELi 
toimimise lepingu artiklile 290 vastavad 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks seoses tulemustabeli 
kasutamisega tasakaalunihete varajase 
kindlakstegemise ja jälgimise vahendina. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistustöö käigus läbi asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tulemustabel peaks koosnema 
teatavatest majandus- ja finantsnäitajatest, 
mis on olulised makromajanduse
tasakaalunihete tuvastamiseks, ning neile 
vastavatest sihtkünnistest. Tulemustabeli 
sisu võib aja jooksul muutuda, muu hulgas 
seoses makromajanduse stabiilsust 
ähvardavate ohtude muutumisega või 
asjakohase statistika parema 
kättesaadavusega.

(7) Tulemustabel peaks koosnema 
teatavatest reaalsetest ja nominaalsetest 
majanduslikest, sotsiaalsetest ja
finantsnäitajatest, mis on olulised
makromajanduslike ja sotsiaalsete
tasakaalunihete tuvastamiseks, ning neile 
vastavatest sihtkünnistest. Tulemustabeli 
sisu tuleks vajaduse korral delegeeritud 
õigusaktide abil muuta, muu hulgas seoses
makromajanduslikku ja sotsiaalset
stabiilsust ähvardavate ohtude 
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muutumisega või asjakohase statistika 
parema kättesaadavusega.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühe või mitme sihtkünnise ületamine ei 
pruugi tingimata tähendada, et tekkimas on
makromajanduse tasakaalunihked, kuna 
majanduspoliitikas tuleb arvesse võtta 
sisemisi seoseid makromajanduslike 
muutujate vahel. Majanduse hindamisel 
tuleks tagada, et kõiki andmeid, olgu 
tulemustabelist või mitte, vaadeldaks 
süsteemselt ning analüüsitaks põhjalikult.

(8) Ühe või mitme sihtkünnise ületamine ei 
pruugi tingimata tähendada, et tekkimas on 
makromajanduslikud või sotsiaalsed 
tasakaalunihked, kuna majanduspoliitikas 
tuleb arvesse võtta sisemisi seoseid 
makromajanduslike ja sotsiaalsete 
muutujate vahel, samuti majandustsükli 
faasi, kuhu majandus on antud hetkel 
jõudnud. Majanduse hindamisel tuleks 
tagada, et kõiki andmeid, olgu 
tulemustabelist või mitte, vaadeldaks 
süsteemselt ning analüüsitaks põhjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon peaks mitmepoolse 
järelevalve menetluse ja häiremehhanismi 
põhjal välja selgitama liikmesriigid, kelle 
olukorda tuleb põhjalikult analüüsida. 
Olukorra põhjalik analüüs peaks hõlmama 
vastavas liikmesriigis esinevate 
tasakaalunihete põhjuste igakülgset 
analüüsi. Seda tuleks arutada nõukogus ja 
eurot rahaühikuna kasutavate 

(9) Komisjon peaks mitmepoolse 
järelevalve menetluse ja häiremehhanismi 
põhjal välja selgitama liikmesriigid, kelle 
olukorda tuleb põhjalikult analüüsida. 
Olukorra põhjalik analüüs peaks hõlmama 
vastavas liikmesriigis ja euroalas esinevate 
sisemiste ja väliste tasakaalunihete 
põhjuste igakülgset analüüsi. Seda tuleks 
arutada Euroopa Parlamendis, nõukogus 
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liikmesriikide eurorühmas. ja eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide eurorühmas.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ebasoodsate makromajanduse
tasakaalunihete jälgimise ja korrigeerimise 
menetlus, mis hõlmab nii ennetavaid kui ka 
parandavaid elemente, nõuab tõhusamaid 
järelevalvevahendeid, mis tugineksid 
mitmepoolse järelevalve menetluses 
kasutatavatele vahenditele. Sellega võib 
kaasneda komisjoni põhjalikke 
kontrollkäike liikmesriikidesse ja täiendava 
aruandluse kohustus liikmesriigi jaoks, kui 
tegu on suurte tasakaalunihete või 
majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist ohustavate tasakaalunihetega.

(10) Ebasoodsate makromajanduslike ja 
sotsiaalsete tasakaalunihete jälgimise ja 
korrigeerimise menetlus, mis hõlmab nii 
ennetavaid kui ka parandavaid elemente, 
nõuab tõhusamaid järelevalvevahendeid, 
mis tugineksid mitmepoolse järelevalve 
menetluses kasutatavatele vahenditele, 
ning ühisele hindamisraamistikule, sh 
tööhõive olukorra jälgimise vahendile
toetuvat analüüsi selle kohta, kuidas 
mõjutab tööhõive makromajanduse 
olukorda. Sellega võib kaasneda komisjoni 
põhjalikke kontrollkäike liikmesriikidesse 
ja täiendava aruandluse kohustus 
liikmesriigi jaoks, kui tegu on suurte 
tasakaalunihete või majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohast toimimist või sotsiaalset 
ühtekuuluvust ohustavate 
tasakaalunihetega.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tasakaalunihete hindamisel tuleks 
arvesse võtta nende ulatust, seda, kuivõrd
neid võib pidada mittejätkusuutlikuks, ning 

(11) Tasakaalunihete hindamisel tuleks 
arvesse võtta nende ulatust, seda, kuivõrd 
neid võib pidada mittejätkusuutlikuks, ning 
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negatiivsete majandus- ja finantsilmingute 
ülekandumise võimalusi teistesse 
liikmesriikidesse. Samuti tuleks vaadelda 
asjaomase liikmesriigi suutlikkust 
majandust kohandada ja eelnevat kogemust 
varasemate käesoleva määruse alusel 
esitatud soovituste täitmisel ning muude 
aluslepingu artikli 121 alusel mitmepoolse 
järelevalve raames esitatud soovituste 
täitmisel, eriti liikmesriikide ja ELi 
majanduspoliitika laiemate suuniste 
järgimisel.

eelkõige negatiivsete majanduslike, 
sotsiaalsete ja finantsilmingute 
ülekandumise võimalusi teistesse 
liikmesriikidesse. Samuti tuleks vaadelda 
asjaomase liikmesriigi suutlikkust 
majandust kohandada ja eelnevat kogemust 
varasemate käesoleva määruse alusel 
esitatud soovituste täitmisel ning muude 
ELi toimimise lepingu artiklite 121 ja 148 
alusel mitmepoolse järelevalve raames 
esitatud soovituste täitmisel, eriti 
liikmesriikide ja ELi majanduspoliitika 
laiemate suuniste ning liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste järgimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kui on tuvastatud makromajanduse 
tasakaalunihe, tuleks vastavale 
liikmesriigile esitada soovitused juhistega, 
kuidas oleks majanduspoliitiliselt 
asjakohane reageerida. Asjaomane 
liikmesriigi majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
kättesaadavad poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarve- ja 
palgapoliitika, tööturud, toodete ja 
teenuste turg ning finantssektori 
reguleerimine.

(12) Kui on tuvastatud makromajanduslik 
ja sotsiaalne tasakaalunihe, tuleks 
vastavale liikmesriigile esitada soovitused 
juhistega, kuidas oleks 
majanduspoliitiliselt asjakohane 
reageerida. Asjaomane liikmesriigi 
majanduspoliitiline reageering 
tasakaalunihkele peaks olema õigeaegne 
ning tarvitusele tuleks võtta kõik 
kättesaadavad poliitikavahendid, mis on 
riigiasutuste kontrolli all. See peaks olema 
seotud asjaomase liikmesriigi 
majanduskeskkonna ja asjaoludega ning 
hõlmama peamisi poliitikavaldkondi, mille 
hulka võivad kuuluda ka eelarve- ja 
maksupoliitika, tööturud, toodete ja 
teenuste turg ning finantssektori 
reguleerimine. Tegutseda tuleks kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikliga 9 ja võttes 
arvesse vajadust edendada tööhõive 
kõrget taset, piisava sotsiaalkaitse 
tagamist ning sotsiaalse tõrjutuse vastast 
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võitlust.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu poolt liikmesriikidele või ELile 
antavad varajased hoiatused ja soovitused 
käsitlevad makrorahanduslikke riske. Need 
võivad ühtlasi olla aluseks asjakohastele 
järelmeetmetele tasakaalunihete järelevalve 
raames.

(13) Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu poolt liikmesriikidele või ELile 
antavad varajased hoiatused ja soovitused 
käsitlevad ainult makrorahanduslikke 
riske. Need võivad ühtlasi olla aluseks 
asjakohastele järelmeetmetele 
tasakaalunihete järelevalve raames.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui tuvastatakse tõsised 
makromajanduse tasakaalunihked, 
sealhulgas tasakaalunihked, mis ohustavad 
majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist, tuleks algatada ülemäärase 
tasakaalunihke menetlus, mille raames 
võidakse esitada liikmesriigile soovitusi 
ning laiendada järelevalve- ja seirenõudeid, 
ning eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide suhtes võidakse rakendada 
täitemeetmeid vastavalt määrusele (EL) nr 
[…/…], kui liikmesriik ei rakenda jätkuvalt 
parandusmeetmeid.

(14) Kui tuvastatakse tõsised 
makromajanduslikud ja sotsiaalsed
tasakaalunihked, sealhulgas 
tasakaalunihked, mis ohustavad majandus-
ja rahaliidu või sotsiaalse ühtekuuluvuse 
nõuetekohast toimimist, tuleks algatada 
ülemäärase tasakaalunihke menetlus, mille 
raames võidakse esitada liikmesriigile 
soovitusi ning laiendada järelevalve- ja 
seirenõudeid, ning eurot rahaühikuna 
kasutavate liikmesriikide suhtes võidakse 
rakendada täitemeetmeid vastavalt 
määrusele (EL) nr […/…], kui liikmesriik 
ei rakenda jätkuvalt parandusmeetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriik, kelle suhtes on algatatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlus, peaks 
koostama parandusmeetmete kava, milles 
määratletakse üksikasjalikult nõukogu 
soovituste järgimiseks kavandatud 
meetmed. Parandusmeetmete kava peaks 
sisaldama kavandatud meetmete 
rakendamise ajakava. Nõukogu peaks selle 
komisjoni aruande alusel kinnitama.

(15) Liikmesriik, kelle suhtes on algatatud 
ülemäärase tasakaalunihke menetlus, peaks
koostama parandusmeetmete kava, milles 
määratletakse üksikasjalikult nõukogu 
soovituste järgimiseks kavandatud 
meetmed. Parandusmeetmete kava peaks 
sisaldama kavandatud meetmete 
rakendamise ajakava. Nõukogu peaks selle 
kinnitama komisjoni aruande alusel ja 
pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna liikmesriikide tasandil ei ole 
võimalik luua piisavalt tõhusat 
makromajanduslike tasakaalunihete 
tuvastamise ja ennetamise raamistikku, sest 
liikmesriikide vahel on tihedad kaubandus-
ja finantssidemed ning riiklik 
majanduspoliitika mõjutab ELi ja euroala 
tervikuna, ning seda on lihtsam saavutada 
ELi tasandil, võib EL võtta meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik seatud eesmärgi 
saavutamiseks,

(16) Kuna liikmesriikide tasandil ei ole 
võimalik luua piisavalt tõhusat 
makromajanduslike ja sotsiaalsete
tasakaalunihete tuvastamise ja ennetamise 
raamistikku, sest liikmesriikide vahel on 
tihedad kaubandus- ja finantssidemed ning 
riiklik majanduspoliitika mõjutab ELi ja 
euroala tervikuna, ning seda on lihtsam 
saavutada ELi tasandil, võib EL võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik seatud eesmärgi 
saavutamiseks,
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Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad makromajanduse
tasakaalunihete tuvastamiseks, 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks Euroopa 
Liidus.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad 
makromajanduslike ja sotsiaalsete
tasakaalunihete tuvastamiseks, 
ennetamiseks ja korrigeerimiseks Euroopa 
Liidus.

Or. en

Selgitus

ELi uus järelevalveraamistik peab lisaks üldistele majandus- ja finantsküsimustele hõlmama 
ka tööhõive- ja sotsiaalaspekte. Seetõttu tuleks määruse ettepanekus käsitleda nii 
makromajanduslikke kui sotsiaalseid tasakaalunihkeid ELis.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik 
suundumus, mis mõjutab või võib 
mõjutada negatiivselt liikmesriigi
majanduse või majandus- ja rahaliidu või 
Euroopa Liidu kui terviku nõuetekohast 
toimimist;

a) „tasakaalunihe” – makromajanduslik või 
sotsiaalne suundumus, mis mõjutab või 
võib mõjutada negatiivselt liikmesriigi või
euroala või Euroopa Liidu kui terviku
majanduse või sotsiaalse ühtekuuluvuse
nõuetekohast toimimist;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „ülemäärane tasakaalunihe” – suur 
tasakaalunihe, sealhulgas tasakaalunihked, 
mis ohustavad majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohast toimimist.

b) „ülemäärane tasakaalunihe” – suur 
tasakaalunihe, sealhulgas tasakaalunihked, 
mis ohustavad majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohast toimimist või sotsiaalset 
ühtekuuluvust.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab pärast 
konsulteerimist liikmesriikidega 
tasakaalunihete varajase tuvastamise ja 
jälgimise hõlbustamiseks ülevaatliku 
tulemustabeli.

1. Et hõlbustada tasakaalunihete varajast 
tuvastamist ja jälgimist, koostab komisjon 
pärast sotsiaalpartneritega 
konsulteerimist delegeeritud õigusaktide 
abil vastavalt artiklile -12 ja artiklites -12a 
ning -12b toodud tingimustel 
tulemustabeli, mis koosneb järgmistest 
näitajatest, mida võidakse vajaduse korral 
muuta, et integreerida uusi tekkivaid 
tasakaalunihkeid ja paremini hinnata 
konkurentsipositsioone või ülemääraseid 
sisemisi ja väliseid tasakaalunihkeid 
seoses järgnevaga:
a) toodete ja teenuste turg (inflatsioon, 
maksebilanss, avaliku ja erasektori 
kulutused teadus- ja arendustegevusele, 
kinnisvara, põllumajandus ja 
energiahindade kujunemine);
b) kapitaliturg (krediidikasv, avaliku ja 
erasektori võlg, avaliku ja erasektori 
investeeringud, välismaised 
otseinvesteeringud ja välisvarade 
puhasväärtus);
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c) tööturg (tööhõive ja tööpuuduse määr 
soo- ja vanuserühmade lõikes, palga ja 
hüvitiste skaala, investeeringud haridusse, 
vaesus);
d) maksustamine (tööjõu ja kapitali 
maksustamise määr);
e) eelarvealane, majanduslik, sotsiaalne 
ja keskkonnasäästlikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest ja 
makrorahanduslikest näitajatest. Komisjon 
võib kehtestada nende näitajate jaoks 
alumise või ülemise künnisväärtuse, mis 
toimivad häiretasemetena. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

2. Tulemustabel koosneb erinevatest 
liikmesriikide makromajanduslikest, 
sotsiaalsetest ja makrorahanduslikest 
näitajatest. Komisjon kehtestab nende 
näitajate jaoks alumise ja ülemise 
sümmeetrilise künnisväärtuse, mis 
toimivad häiretasemetena, võttes arvesse 
liikmesriikide esialgset suutlikkust ning 
liidu ja euroala keskmist positsiooni ja 
selle muutumist aja jooksul. Selliste 
liikmesriikide suhtes, kelle rahaühik on 
euro, võidakse kohaldada erinevaid 
künnisväärtusi kui muude liikmesriikide 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon hindab regulaarselt 4. Komisjon hindab regulaarselt 
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tulemustabeli asjakohasust, sealhulgas 
näitajate valikut, kehtestatud 
künnisväärtusi ja kasutatud meetodeid, 
ning vajaduse korral kohandab tabelit, et 
selle abil oleks võimalik jätkuvalt või 
paremini tuvastada tekkivaid 
tasakaalunihkeid ja jälgida nende arengut. 
Peamiste meetodite ning tulemustabelisse 
kantavate näitajate ja nende 
künnisväärtuste muudatused tehakse 
avalikuks.

tulemustabeli asjakohasust, sealhulgas 
näitajate valikut, kehtestatud 
künnisväärtusi ja kasutatud meetodeid, 
ning vajaduse korral kohandab tabelit, et 
selle abil oleks võimalik jätkuvalt või 
paremini tuvastada tekkivaid 
tasakaalunihkeid ja jälgida nende arengut. 

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ajakohastab iga liikmesriigi 
kohta tulemustabelisse kantud näitajate 
väärtusi vähemalt kord aastas. 
Ajakohastatud tulemustabel tehakse 
avalikuks.

1. Komisjon ajakohastab iga liikmesriigi 
kohta tulemustabelisse kantud näitajate 
väärtusi vähemalt kord aastas, võttes 
arvesse nende majanduslikku ja 
sotsiaalset olukorda ning iga näitaja 
erinevat mõju nende makromajanduslikus 
ja sotsiaalses olukorras. Ajakohastatud 
tulemustabel tehakse avalikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandus- ja finantsolukorra hinnangut 
ning milles pööratakse vajaduse korral

2. Koos ajakohastatud tulemustabeli 
avaldamisega esitab komisjon aruande, mis 
sisaldab näitajate muutumist arvesse võtvat 
majandusliku, sotsiaalse ja finantsolukorra 
hinnangut ning milles pööratakse vajaduse 
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tähelepanu muudele majandus- ja 
finantsnäitajatele, mis on tasakaalunihete 
tuvastamise seisukohast olulised. Lisaks 
tuuakse aruandes välja see, kas alumise või 
ülemise künnisväärtuse ületamine ühes või 
mitmes liikmesriigis tähendab 
tasakaalunihete tekkimise võimalust.

korral tähelepanu muudele majanduslikele, 
sotsiaalsetele ja finantsnäitajatele, mis on 
tasakaalunihete tuvastamise seisukohast 
olulised. Lisaks tuuakse aruandes välja see, 
kas alumise või ülemise künnisväärtuse 
ületamine ühes või mitmes liikmesriigis 
tähendab tasakaalunihete tekkimise 
võimalust.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Osana aluslepingu artikli 121 lõike 3 
kohasest mitmepoolsest järelevalvest 
arutab nõukogu komisjoni aruannet ning 
võtab selle kohta vastu järeldused. 
Eurorühm arutab aruannet sel määral, 
kuivõrd see on otseselt või kaudselt seotud 
liikmesriikidega, kelle rahaühik on euro.

4. Osana ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõike 3 kohasest mitmepoolsest 
järelevalvest ja artikli 148 lõike 4 kohasest 
tööhõivepoliitika rakendamise 
kontrollimisest arutab nõukogu pärast 
tööhõivekomitee ja sotsiaalpartneritega 
konsulteerimist komisjoni aruannet ning 
võtab selle kohta vastu järeldused. 
Eurorühm arutab aruannet sel määral, 
kuivõrd see on otseselt või kaudselt seotud 
liikmesriikidega, kelle rahaühik on euro.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kas analüüsitav liikmesriik on 
rakendanud asjakohaseid meetmeid 
vastuseks nõukogu soovitustele või 
üleskutsetele, mis on vastu võetud 
kooskõlas aluslepingu artiklitega 121 ja 

a) kas analüüsitav liikmesriik on 
rakendanud asjakohaseid meetmeid 
vastuseks nõukogu soovitustele või 
üleskutsetele, mis on vastu võetud 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 
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126 ja käesoleva määruse artiklitega 6, 7, 8 
ja 10;

121, 126 ja 148 ja käesoleva määruse 
artiklitega 6, 7, 8 ja 10;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon jõuab käesoleva määruse 
artikli 5 kohase põhjaliku analüüsi 
tulemusel järeldusele, et liikmesriigis 
esineb tasakaalunihkeid, teavitab ta sellest 
nõukogu. Nõukogu võib komisjoni 
soovituse alusel esitada asjaomasele 
liikmesriigile vajalikud soovitused, 
järgides aluslepingu artikli 121 lõikes 2 
sätestatud menetlust. 

1. Kui komisjon jõuab käesoleva määruse 
artikli 5 kohase põhjaliku analüüsi 
tulemusel järeldusele, et liikmesriigis 
esineb tasakaalunihkeid, teavitab ta sellest 
nõukogu ja Euroopa Parlamenti. Nõukogu 
võib komisjoni soovituse alusel ja pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist
esitada asjaomasele liikmesriigile vajalikud 
soovitused, järgides ELi toimimise lepingu
artikli 121 lõikes 2 sätestatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu teavitab oma soovitustest 
Euroopa Parlamenti. Nõukogu soovitused 
tehakse avalikuks.

2. Nõukogu teavitab oma soovitustest 
riikide parlamente. Nõukogu soovitused 
tehakse avalikuks.

Or. en



PE454.629v01PE454.629v01 22/26 PA\851861ET.doc

ET

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon jõuab artikli 5 kohase 
põhjaliku analüüsi tulemusel järeldusele, et 
asjaomases liikmesriigis esineb 
ülemääraseid tasakaalunihkeid, teavitab ta 
sellest nõukogu.

1. Kui komisjon jõuab artikli 5 kohase 
põhjaliku analüüsi tulemusel järeldusele, et 
asjaomases liikmesriigis esineb 
ülemääraseid tasakaalunihkeid, teavitab ta 
sellest nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel ning kooskõlas aluslepingu artikli 
121 lõikega 4 võtta vastu soovitused, 
milles tehakse teatavaks ülemäärase 
tasakaalunihke olemasolu ning 
soovitatakse vastaval liikmesriigil võtta 
parandusmeetmeid. Kõnealustes 
soovitustes määratletakse tasakaalunihete 
olemus ning määratakse üksikasjalikult 
kindlaks vajalikud parandusmeetmed ja 
tähtaeg, mille jooksul asjaomane 
liikmesriik peab neid meetmeid võtma. 
Aluslepingu artikli 121 lõike 4 kohaselt 
võib nõukogu oma soovitused 
avalikustada.

2. Nõukogu võib komisjoni soovituse 
alusel, pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist ning kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 121 lõikega 4 
võtta vastu soovitused, milles tehakse 
teatavaks ülemäärase tasakaalunihke 
olemasolu ning soovitatakse vastaval 
liikmesriigil võtta parandusmeetmeid. 
Kõnealustes soovitustes määratletakse 
tasakaalunihete olemus ning määratakse 
üksikasjalikult kindlaks vajalikud 
parandusmeetmed ja tähtaeg, mille jooksul 
asjaomane liikmesriik peab neid meetmeid 
võtma. ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõike 4 kohaselt võib nõukogu oma 
soovitused avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 38
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 2 nimetatud soovitused on 
kooskõlas ELi eesmärkidega, mis on 
määratletud Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 3. Soovitustes võetakse 
asjakohaselt arvesse ELi toimimise 
lepingu artiklit 153, samuti Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi. 
Soovitustes võetakse ühtlasi rangelt 
arvesse iga liikmesriigi eriiseloomu, 
eelkõige selle tööstussuhete mudelit ja 
sotsiaalset dialoogi. Vajalikku tähelepanu 
pööratakse soovituste sümmeetriale, 
käsitledes ülemäärast säästmist niisama 
hoolikalt kui olukordi, kus majandus 
satub liiga suurtesse võlgadesse.

Or. en

Muudatusettepanek39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui majandusolud muutuvad, võib 
nõukogu artikli 7 kohaselt vastu võetud 
soovitusi komisjoni soovitusel muuta 
vastavalt samas artiklis sätestatud 
menetlusele. Asjaomane liikmesriik esitab 
läbivaadatud parandusmeetmete kava, 
mida hinnatakse kooskõlas artiklis 8 
sätestatud menetlusega.

4. Kui majandusolud muutuvad, võib 
nõukogu artikli 7 kohaselt vastu võetud 
soovitusi komisjoni soovitusel ja pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
muuta vastavalt samas artiklis sätestatud 
menetlusele. Asjaomane liikmesriik esitab 
läbivaadatud parandusmeetmete kava, 
mida hinnatakse kooskõlas artiklis 8 
sätestatud menetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse neljaks aastaks 
alates ...* õigus võtta vastu artiklis 3 
osutatud delegeeritud õigusakte. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt 6 kuud enne 
nelja-aastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga -12a tagasi võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites -12a ja -12b sätestatud 
tingimusi.
_____
*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12a
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta. 
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2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes 
võidakse kohaldada tagasivõtmist.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -12b
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kolme kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub õigusaktis 
sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui ka 
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nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid lõikes 1 viidatud ajavahemiku 
jooksul, õigusakt ei jõustu. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 296 kohaselt 
põhjendab vastuväiteid esitanud 
institutsioon delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Or. en


