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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden 
ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti muodostuu kuudesta 
ehdotuksesta, joista neljä käsittelee finanssiasioita, mukaan luettuna vakaus- ja 
kasvusopimuksen uudistaminen, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään tunnistamaan 
orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä puuttumaan niihin.

Tarkoituksenaan laajentaa EU:n taloudellista valvontaa finanssialan ulkopuolelle komissio 
ehdottaa kahdessa jälkimmäisessä ehdotuksessaan uusia osatekijöitä, jotka liittyvät 
makrotalouden epätasapainon valvontaan ja korjaamiseen. Näiden osatekijöiden niin 
sanottuun ehkäisevään osioon sisältyy epätasapainon uhkien säännöllinen arviointi 
indikaattoritulostauluun perustuen ja perusteellisten maakohtaisten tarkastelujen tekeminen. 
Neuvosto voi tarvittaessa antaa maakohtaisia suosituksia jäsenvaltiolle, joka on vakavassa 
epätasapainotilassa tai jonka epätasapainotila asettaa vaaraan EMUn toiminnan. Lisäksi niin 
sanotussa korjaavassa osiossa – sellaisena kuin se on esitetty ehdotuksessa 
täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi – vahvistetaan, 
että euroalueen jäsenvaltiot, jotka eivät noudata riittävästi suosituksia, voivat joutua liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn kohteeksi ja saada viime kädessä seuraamuksia vuosittaisen 
sakon muodossa.

Huomioita

Komission ehdotuksiin sisältyy monia järkeviä ideoita. Yleisesti ottaen esittelijä on yhtä 
mieltä komission kanssa siitä, että on kehitettävä uusi jäsennelty menettely haitallisen 
makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Esittelijä muistuttaa, että aiheesta EMU@10 antamassaan tiedonannossa 
komissio viittasi jo jäsenvaltioiden erojen lisääntymiseen ennen kriisiä ja että Euroopan 
parlamentin aiheesta EMU@10 antamassa päätöslauselmassa puututtiin perusteellisesti tähän 
asiaan. Näiden erojen ja epätasapainon seuraamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi tarkoitettu 
mekanismi on siten enemmän kuin tervetullut. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tarvitaan 
joitakin muutoksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden väliset erot ja epätasapaino 
havaitaan, ennalta ehkäistään tai lopulta korjataan tehokkaalla tavalla. Siksi esittelijä esittää 
tarkistuksia komission ehdotuksiin, jotka koskevat makrotalouden epätasapainon ennalta 
ehkäisemistä ja korjaamista ja täytäntöönpanotoimia liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi. Tarkistukset koskevat seuraavia päänäkökohtia:

– EU:n valvontakehyksen olisi käsitettävä työllisyys- ja sosiaaliasiat yleisten talous- ja 
finanssiasioiden lisäksi. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
148 artikla olisi siksi lisättävä oikeusperustana valvontatyön ennalta ehkäisevään osioon ja 
asianomaisessa asetuksessa olisi käsiteltävä makrotaloudellisen epätasapainon sekä 
sosiaalisen epätasapainon ennalta ehkäisemistä ja korjaamista tasavertaisesti. Tällä tavoin 
varmistetaan entistä yhtenäisempi taloudellinen ja sosiaalinen lähestymistapa.

– Edellä esitettyyn liittyen SEUT-sopimuksen 148 artiklaan perustuvat välineet, erityisesti 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat, olisi otettava huomioon epätasapainoa 
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arvioitaessa ja niitä olisi tuettava erityisin välinein sosiaalisen epätasapainon havaitsemiseksi 
ja ennalta ehkäisemiseksi. Työllisyyskomitea (EMCO) ja sosiaalisen suojelun komitea (SPC) 
olisi otettava siksi aktiivisesti mukaan kaikkiin olennaisiin valvontamenettelyihin.

– Olisi laadittava indikaattoritulostaulu, joka toimisi epätasapainon havaitsemista ja valvontaa 
koskevana välineenä, ja komission olisi säännöllisesti päivitettävä sitä SEUT-sopimuksen 
290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä. Pääasiallisiin indikaattoreihin olisi 
sisällytettävä tärkeimmät työllisyyttä, työttömyyttä, köyhyyttä ja verotusta koskevat 
näkökohdat.

– Epätasapainon korjaamista koskevalla järjestelmällä ei olisi pelkästään edistettävä 
euroalueen jäsenvaltioiden talousarvioita koskevaa kurinalaisuutta. Yhtä tärkeää on sen 
suunnitteleminen niin, että vältetään epäsymmetristen häiriöiden muodostuminen ja edistetään 
myös kestävää kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Järjestelmällä olisi siis tuettava sitä, että 
saavutetaan esimerkiksi Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä hyväksytyt EU:n kasvu- ja 
työllisyystavoitteet.

– Lisäksi korjausjärjestelmä ei saisi koostua ainoastaan sakoista (seuraamukset) vaan myös 
kannustimista myös silloin, kun kyseessä on liiallisen epätasapainon korjaaminen. Kaikista 
päätöksistä, joilla jäsenvaltioille määrätään seuraamus tai sakko, olisi tehtävä sosiaalisten 
vaikutusten arviointi.

– Niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät ole noudattaneet annettuja suosituksia, kerätyt sakot olisi 
käytettävä investointeja ja työpaikkoja koskevien EU:n pitkän aikavälin tavoitteiden 
tukemiseen, eikä niitä pitäisi jakaa vain jäsenvaltioille, joihin ei sovelleta liiallista alijäämää 
tai epätasapainoa koskevaa menettelyä, kuten komissio ehdottaa.

Esittelijä pitää äärimmäisen tärkeänä, että Euroopan parlamentin roolia vahvistetaan koko 
valvontaprosessissa. Lisäksi työmarkkinaosapuolten säännöllinen kuuleminen ja kansallisten 
parlamenttien osallistumisen lisääminen ovat uskottavan ja avoimen valvontakehyksen 
välttämättömiä edellytyksiä.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon ennalta 
ehkäisemisestä ja korjaamisesta
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Or. en

Perustelu

EU:n valvontakehyksen on käsitettävä työllisyys- ja sosiaaliasiat yleisten talous- ja 
finanssiasioiden lisäksi. Ehdotetussa asetuksessa olisi siksi puututtava sekä makrotalouden 
että yhteiskunnan epätasapainoon EU:ssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 121 artiklan 6 kohdan 
yhdessä sen 148 artiklan 3 ja 4 kohdan 
kanssa,

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Yhteensovitetun työllisyysstrategian 
kehittämiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
mukaisesti jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
noudatettava niitä johtavia periaatteita,
jotka koskevat ammattitaitoisen, 
koulutetun ja mukautumiskykyisen 
työvoiman sekä talouden muutoksiin 
reagoivien työmarkkinoiden edistämistä.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Sisämarkkinoiden olisi pyrittävä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) mukaisesti unionin kestävään 
kehitykseen, jonka perustana ovat 
tasapainoinen talouskasvu ja 
hintavakaus, täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta tavoitteleva erittäin 
kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) SEUT-sopimuksessa määrätään, että 
unionin olisi otettava politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
17 päivänä kesäkuuta 2010 uuden 
työllisyyttä ja kasvua koskevan strategian 
eli Eurooppa 2020 -strategian, jotta 
unioni voisi selviytyä kriisistä 
vahvempana ja ohjata taloutensa kohti 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
yhdistettynä työllisyyden, tuottavuuden ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden korkeaan 
tasoon. Eurooppa-neuvosto päätti myös 
käynnistää 1 päivänä tammikuuta 2011 
politiikan koordinointia koskevan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jotta 
jäsenvaltiot hyötyisivät varhaisesta 
koordinoinnista unionin tasolla ja jotta 
mahdollistettaisiin tehostettu valvonta ja 
talousarviotoimenpiteiden sekä kasvua ja 
työllisyyttä edistävien rakenteellisten 
uudistusten samanaikainen arviointi. 

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana saatuja 
kokemuksia olisi hyödynnettävä.

(2) Talous- ja rahaliiton ensimmäisen 
kymmenvuotiskauden aikana 
makrotalouden ja yhteiskunnan 
epätasapainosta saatuja kokemuksia olisi 
hyödynnettävä.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
valvontaa olisi erityisesti laajennettava 
niin, että se kattaa muutakin kuin julkisen 
talouden, jotta ehkäistäisiin ennalta 
liiallista makrotalouden epätasapainoa ja
autettaisiin asianomaisia jäsenvaltioita 
laatimaan korjaussuunnitelmat ennen kuin 
erot juurtuvat syvälle. Talouden 
valvontakehystä olisi laajennettava 
rinnakkain julkisen talouden valvonnan 
syventämisen kanssa.

(3) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
valvontaa olisi erityisesti laajennettava 
niin, että se kattaa muutakin kuin julkisen 
talouden, jotta ehkäistäisiin ennalta 
liiallista makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapainoa, autettaisiin asianomaisia 
jäsenvaltioita laatimaan 
korjaussuunnitelmat ennen kuin erot 
juurtuvat syvälle, edistettäisiin 
vastavuoroisesti vahvistavia 
kehitysstrategioita ja helpotettaisiin 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
etenemisen seurantaa. Talouden 
valvontakehystä olisi laajennettava 
rinnakkain julkisen talouden valvonnan 
syventämisen kanssa.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tällaiseen epätasapainoon 
puuttumiseksi tarvitaan lainsäädännössä 
vahvistettua yksityiskohtaista menettelyä.

(4) Tällaiseen epätasapainoon 
puuttumiseksi tarvitaan yhdennetympää 
taloudellista ja yhteiskunnallista 
lähestymistapaa ja lainsäädännössä 
vahvistettua yksityiskohtaista menettelyä.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 121 artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa on tarkoituksenmukaista 
täydentää erityisillä säännöillä, jotka 
koskevat makrotalouden epätasapainon 
havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja 
korjaamista.

(5) SEUT-sopimuksen 121 artiklan 3 ja 
4 kohdassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa on tarkoituksenmukaista 
täydentää erityisillä säännöillä, jotka 
koskevat makrotalouden epätasapainon 
havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja 
korjaamista ja joihin sisältyy sekä 
kannustimia että sakkoja.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) SEUT-sopimuksen 148 artiklassa 
tarkoitettua yhteistä vuosittaista selvitystä 
on aiheellista täydentää erityisillä 
välineillä, joilla havaitaan 
yhteiskunnallinen epätasapaino ja 
ehkäistään sitä ennalta. 

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän menettelyn olisi nojattava 
varoitusmekanismiin, jotta syntymässä 
oleva makrotalouden epätasapaino 
havaittaisiin varhaisessa vaiheessa. 

(6) Tämän menettelyn olisi nojattava 
varoitusmekanismiin, jotta syntymässä 
oleva makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapaino havaittaisiin varhaisessa 
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Menettelyn olisi perustuttava ohjeellisen ja 
avoimen tulostaulun käyttöön yhdistettynä 
talousteoreettiseen arviointiin.

vaiheessa. Menettelyn olisi perustuttava 
ohjeellisen ja avoimen tulostaulun käyttöön 
yhdistettynä talousteoreettiseen ja 
yhteiskunnalliseen arviointiin.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tulostaulusta välineenä 
helpottaa epätasapainon varhaista 
havaitsemista ja seurantaa. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tulostaulun olisi sisällettävä rajallinen 
määrä makrotalouden epätasapainon 
havaitsemiseen liittyviä talous- ja 
rahoitustilannetta kuvaavia indikaattoreita 
ja niitä vastaavat ohjeelliset kynnysarvot. 
Tulostaulun koostumus voi kehittyä ajan 
myötä muun muassa sen mukaan, miten 
makrotalouden vakauteen kohdistuvat 
uhkakuvat muuttuvat tai asianmukaisten 
tilastojen saatavuus paranee.

(7) Tulostaulun olisi sisällettävä rajallinen 
määrä makrotalouden epätasapainon 
havaitsemiseen liittyviä todellisia ja 
nimellisiä talous-, sosiaali- ja 
rahoitustilannetta kuvaavia indikaattoreita 
ja niitä vastaavat ohjeelliset kynnysarvot. 
Tulostaulun koostumusta olisi muutettava 
tarvittaessa delegoiduilla säädöksillä
muun muassa sen mukaan, miten 
makrotalouden ja yhteiskunnan vakauteen 
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kohdistuvat uhkakuvat muuttuvat tai 
asianmukaisten tilastojen saatavuus 
paranee.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yhden tai useamman ohjeellisen 
kynnysarvon ylittyminen ei välttämättä 
merkitse sitä, että on syntymässä 
makrotalouden epätasapaino, sillä 
talouspoliittisessa päätöksenteossa olisi 
otettava huomioon makrotalouden eri 
muuttujien väliset kytkökset. 
Talousteoreettisessa arvioinnissa olisi 
varmistettava, että kaikki tiedot –
riippumatta siitä, perustuvatko ne 
tulostauluun – otetaan huomioon ja 
sisällytetään kattavaan analyysiin.

(8) Yhden tai useamman ohjeellisen 
kynnysarvon ylittyminen ei välttämättä 
merkitse sitä, että on syntymässä 
makrotalouden tai yhteiskunnan
epätasapaino, sillä talouspoliittisessa 
päätöksenteossa olisi otettava huomioon 
makrotalouden ja yhteiskunnan eri 
muuttujien väliset kytkökset sekä talouden 
suhdannevaihtelun tilanne. 
Talousteoreettisessa arvioinnissa olisi 
varmistettava, että kaikki tiedot –
riippumatta siitä, perustuvatko ne 
tulostauluun – otetaan huomioon ja 
sisällytetään kattavaan analyysiin.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio tunnistaa monenvälisen 
valvontamenettelyn ja varoitusmekanismin 
avulla jäsenvaltiot, joita on tarkasteltava 
perusteellisesti. Perusteellisessa 
tarkastelussa olisi analysoitava 
yksityiskohtaisesti epätasapainon lähteitä 
tarkastelun kohteena olevassa 

(9) Komissio tunnistaa monenvälisen 
valvontamenettelyn ja varoitusmekanismin 
avulla jäsenvaltiot, joita on tarkasteltava 
perusteellisesti. Perusteellisessa 
tarkastelussa olisi analysoitava 
yksityiskohtaisesti sisäisen ja ulkoisen 
epätasapainon lähteitä tarkastelun kohteena 
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jäsenvaltiossa. Tarkastelusta olisi 
keskusteltava neuvostossa ja niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, muodostamassa euroryhmässä.

olevassa jäsenvaltiossa ja euroalueella. 
Tarkastelusta olisi keskusteltava Euroopan 
parlamentissa, neuvostossa ja niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, muodostamassa euroryhmässä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Haitallisen makrotalouden 
epätasapainon seurannassa ja 
korjaamisessa noudatettava menettely, 
jossa on sekä ennalta ehkäiseviä että 
korjaavia osatekijöitä, edellyttää 
tehokkaampien valvontavälineiden 
kehittämistä monenvälisessä 
valvontamenettelyssä käytettyjen 
välineiden perusteella. Tähän voi sisältyä 
komission jäsenvaltioihin tekemien 
valvontakäyntien ja jäsenvaltioiden 
raportoinnin lisääminen, jos jäsenvaltio 
joutuu vakavaan epätasapainoon, mukaan 
lukien epätasapaino, joka vaarantaa talous-
ja rahaliiton moitteettoman toiminnan.

(10) Haitallisen makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon seurannassa 
ja korjaamisessa noudatettava menettely, 
jossa on sekä ennalta ehkäiseviä että 
korjaavia osatekijöitä, edellyttää 
tehokkaampien valvontavälineiden 
kehittämistä monenvälisessä 
valvontamenettelyssä käytettyjen 
välineiden perusteella ja arviointia 
työllisyyden vaikutuksesta makrotalouden 
tilanteeseen yhteisen arviointikehyksen 
perusteella, mukaan luettuna 
työmarkkinoiden toiminnan seuranta. 
Tähän voi sisältyä komission 
jäsenvaltioihin tekemien valvontakäyntien 
ja jäsenvaltioiden raportoinnin lisääminen, 
jos jäsenvaltio joutuu vakavaan 
epätasapainoon, mukaan lukien 
epätasapaino, joka vaarantaa talous- ja 
rahaliiton moitteettoman toiminnan tai 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.

Or. en



PA\851861FI.doc 13/26 PE454.629v01-00

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Epätasapainoa arvioitaessa olisi 
otettava huomioon sen vakavuus, se kuinka 
kestämättömänä sitä voidaan pitää ja sen 
mahdolliset kielteiset taloudelliset ja 
rahoitusmarkkinoiden heijastusvaikutukset 
muihin jäsenvaltioihin. Arvioinnissa olisi 
myös tarkasteltava asianomaisen 
jäsenvaltion taloudellista sopeutumiskykyä 
ja edistymistä tämän asetuksen mukaisesti 
annettujen aiempien suositusten ja osana 
monenvälistä valvontaa, erityisesti 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen yhteydessä, 
perussopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
annettujen muiden suositusten 
noudattamisessa.

(11) Epätasapainoa arvioitaessa olisi 
otettava huomioon sen vakavuus, se kuinka 
kestämättömänä sitä voidaan pitää ja 
erityisesti sen mahdolliset kielteiset 
taloudelliset, sosiaaliset ja 
rahoitusmarkkinoiden heijastusvaikutukset 
muihin jäsenvaltioihin. Arvioinnissa olisi 
myös tarkasteltava asianomaisen 
jäsenvaltion taloudellista sopeutumiskykyä 
ja edistymistä tämän asetuksen mukaisesti 
annettujen aiempien suositusten ja osana 
monenvälistä valvontaa, erityisesti 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen sekä 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen 
suuntaviivojen yhteydessä, 
SEUT-sopimuksen 121 ja 148 artiklan
mukaisesti annettujen muiden suositusten 
noudattamisessa.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jos havaitaan makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, kyseiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suosituksia, 
joissa annetaan tarkoituksenmukaisia 
vastatoimia koskevaa ohjeistusta. 
Epätasapainoa koskevien kyseisen 
jäsenvaltion vastatoimien olisi oltava 
oikea-aikaisia, ja niihin olisi sisällyttävä 
kaikkia viranomaisten käytettävissä olevia 
poliittisia välineitä. Vastatoimet olisi 

(12) Jos havaitaan makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon olemassaolo, 
kyseiselle jäsenvaltiolle olisi annettava 
suosituksia, joissa annetaan 
tarkoituksenmukaisia vastatoimia koskevaa 
ohjeistusta. Epätasapainoa koskevien 
kyseisen jäsenvaltion vastatoimien olisi 
oltava oikea-aikaisia, ja niihin olisi 
sisällyttävä kaikkia viranomaisten 
käytettävissä olevia poliittisia välineitä. 
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räätälöitävä kyseisen jäsenvaltion 
erityisympäristöön ja -tilanteeseen, ja 
niiden olisi katettava tärkeimmät 
talouspolitiikan alat, joihin voivat sisältyä 
muun muassa finanssi- ja 
palkkapolitiikka, työmarkkinat, tuote- ja 
palvelumarkkinat sekä finanssialan 
sääntely.

Vastatoimet olisi räätälöitävä kyseisen 
jäsenvaltion erityisympäristöön ja -
tilanteeseen, ja niiden olisi katettava 
tärkeimmät talouspolitiikan alat, joihin 
voivat sisältyä muun muassa finanssi- ja 
veropolitiikka, työmarkkinat, tuote- ja 
palvelumarkkinat sekä finanssialan 
sääntely. Vastatoimet olisi toteutettava 
SEUT-sopimuksen 9 artiklaa noudattaen 
ja korkean työllisyystason edistämiseksi, 
riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseksi ja sosiaalisen syrjinnän 
torjumiseksi. 

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan järjestelmäriskikomitean 
jäsenvaltioille tai unionille antamat 
varoitukset ja suositukset koskevat 
makrotalouteen ja rahoitusmarkkinoihin 
liittyviä riskejä. Myös niiden osalta voi olla 
perusteltua toteuttaa jatkotoimia 
epätasapainon seurannan yhteydessä.

(13) Euroopan järjestelmäriskikomitean 
jäsenvaltioille tai unionille antamat 
varoitukset ja suositukset koskevat vain 
makrotalouteen ja rahoitusmarkkinoihin 
liittyviä riskejä. Myös niiden osalta voi olla 
perusteltua toteuttaa jatkotoimia 
epätasapainon seurannan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jos saadaan viitteitä vakavasta 
makrotalouden epätasapainosta, mukaan 
lukien epätasapaino, joka vaarantaa talous-
ja rahaliiton moitteettoman toiminnan, olisi 

(14) Jos saadaan viitteitä vakavasta 
makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapainosta, mukaan lukien 
epätasapaino, joka vaarantaa talous- ja 
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käynnistettävä liiallista epätasapainoa 
koskeva menettely, jonka yhteydessä 
voidaan antaa suosituksia jäsenvaltiolle, 
harjoittaa tiukempaa valvontaa ja seurantaa 
sekä turvautua mahdollisuuteen toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o […/…] mukaisia 
täytäntöönpanotoimia niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro ja jotka jättävät korjaavat toimet 
toistuvasti toteuttamatta.

rahaliiton moitteettoman toiminnan tai 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, olisi 
käynnistettävä liiallista epätasapainoa 
koskeva menettely, jonka yhteydessä 
voidaan antaa suosituksia jäsenvaltiolle, 
harjoittaa tiukempaa valvontaa ja seurantaa 
sekä turvautua mahdollisuuteen toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o […/…] mukaisia 
täytäntöönpanotoimia niiden 
jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö 
on euro ja jotka jättävät korjaavat toimet 
toistuvasti toteuttamatta.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä, olisi laadittava 
korjaussuunnitelma, jossa vahvistetaan 
neuvoston suositusten 
täytäntöönpanemiseksi suunnitellut toimet 
yksityiskohtaisesti. Korjaussuunnitelmaan 
olisi sisällyttävä aikataulu hahmoteltujen 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvosto 
hyväksyy korjaussuunnitelman komission 
kertomuksen perusteella.

(15) Jäsenvaltioiden, joihin sovelletaan 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä, olisi laadittava 
korjaussuunnitelma, jossa vahvistetaan 
neuvoston suositusten 
täytäntöönpanemiseksi suunnitellut toimet 
yksityiskohtaisesti. Korjaussuunnitelmaan 
olisi sisällyttävä aikataulu hahmoteltujen 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Neuvosto 
hyväksyy korjaussuunnitelman komission 
kertomuksen perusteella ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tavoitetta eli makrotalouden 
epätasapainon havaitsemista ja ennalta 
ehkäisemistä koskevan kehyksen 
laatimista, sillä jäsenvaltioiden välillä on 
läheiset kaupalliset ja rahoitukselliset 
kytkökset ja kansallisella talouspolitiikalla 
on heijastusvaikutuksia koko unioniin ja 
euroalueeseen. Koska tämä tavoite voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(16) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tavoitetta eli makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon havaitsemista 
ja ennalta ehkäisemistä koskevan kehyksen 
laatimista, sillä jäsenvaltioiden välillä on 
läheiset kaupalliset ja rahoitukselliset 
kytkökset ja kansallisella talouspolitiikalla 
on heijastusvaikutuksia koko unioniin ja 
euroalueeseen. Koska tämä tavoite voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja 
korjaamista unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapainon havaitsemista, ennalta 
ehkäisemistä ja korjaamista unionissa.

Or. en

Perustelu

EU:n valvontakehyksen on käsitettävä työllisyys- ja sosiaaliasiat yleisten talous- ja 
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finanssiasioiden lisäksi. Ehdotetussa asetuksessa olisi siksi puututtava sekä makrotalouden 
että yhteiskunnan epätasapainoon EU:ssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'epätasapaino' tarkoittaa makrotalouden 
kehitystä, joka vaikuttaa tai voi vaikuttaa 
kielteisesti jäsenvaltion talouden, talous- ja 
rahaliiton tai koko unionin
moitteettomaan toimintaan;

a) ’epätasapaino’ tarkoittaa makrotalouden 
tai yhteiskunnan kehitystä, joka vaikuttaa 
tai voi vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltion,
euroalueen tai koko unionin talouden 
moitteettomaan toimintaan tai sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'liiallinen epätasapaino' tarkoittaa 
vakavaa epätasapainoa, mukaan luettuna 
epätasapaino, joka vaarantaa talous- ja 
rahaliiton moitteettoman toiminnan.

b) ’liiallinen epätasapaino’ tarkoittaa 
vakavaa epätasapainoa, mukaan luettuna 
epätasapaino, joka vaarantaa talous- ja 
rahaliiton moitteettoman toiminnan tai 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii jäsenvaltioita kuultuaan 
ohjeellisen tulostaulun helpottamaan
epätasapainon varhaista havaitsemista ja 

1. Epätasapainon varhaisen havaitsemisen 
ja seurannan helpottamiseksi komissio 
laatii työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
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seurantaa. delegoiduilla säädöksillä -12 artiklan 
mukaisesti ja -12 a ja -12 b artiklassa 
säädetyin edellytyksin tulostaulun, joka 
sisältää seuraavat indikaattorit, joita 
voidaan muuttaa tarvittaessa uuden 
syntymässä olevan epätasapainon 
huomioimiseksi ja kilpailuasemien tai 
liiallisen sisäisen ja ulkoisen 
epätasapainon arvioimiseksi paremmin: 
a) tavara- ja palvelumarkkinat (inflaatio, 
vaihtotase, julkisen ja yksityisen sektorin 
T&K-menot, asuminen, maatalous ja 
energian hintakehitys); 
b) pääomamarkkinat (luottojen kasvu, 
julkinen ja yksityinen velka, julkiset ja 
yksityiset investoinnit, suorat ulkomaiset 
sijoitukset – ulkomainen 
nettovarallisuusasema);
c) työmarkkinat (työllisyys- ja 
työttömyysaste sukupuolen ja ikäryhmän 
mukaan, palkka- ja palkkioasteikko, 
investoinnit koulutukseen, köyhyys; 
d) verotus (työn ja pääoman verokannat)
e) finanssi-, talous- ja sosiaalialojen sekä 
ympäristön kestävyys.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta ja 
rahoitusmarkkinoita kuvaavista 
indikaattoreista. Komissio voi vahvistaa 
indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat ala-
tai ylärajat. Jäsenvaltioihin, joiden 
rahayksikkö on euro, voidaan soveltaa 
erilaisia kynnysarvoja kuin muihin 

2. Tulostaulu koostuu erilaisista 
jäsenvaltioita koskevista makrotaloutta, 
sosiaaliasioita ja rahoitusmarkkinoita 
kuvaavista indikaattoreista. Komissio 
vahvistaa indikaattoreihin sovellettavien 
kynnysarvojen ohjeelliset varoittavat 
symmetriset ala- ja ylärajat ja ottaa 
huomioon jäsenvaltion alkutilanteen sekä 
unionin ja euroalueen keskimääräisen 
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jäsenvaltioihin. tilanteen ja sen kehityksen ajan mittaan. 
Jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro, voidaan soveltaa erilaisia 
kynnysarvoja kuin muihin jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi säännöllisesti 
tulostaulun tarkoituksenmukaisuutta, 
mukaan luettuina indikaattorien 
koostumus, vahvistetut kynnysarvot ja 
käytetyt menetelmät, ja mukauttaa sitä 
tarvittaessa säilyttääkseen sen kyvyn tai 
parantaakseen sen kykyä havaita 
syntymässä oleva epätasapaino ja seurata 
sen kehitystä. Sovellettuihin menetelmiin 
ja tulostaulun koostumukseen tehtävät 
muutokset julkistetaan.

4. Komissio arvioi säännöllisesti 
tulostaulun tarkoituksenmukaisuutta, 
mukaan luettuina indikaattorien 
koostumus, vahvistetut kynnysarvot ja 
käytetyt menetelmät, ja mukauttaa sitä 
tarvittaessa säilyttääkseen sen kyvyn tai 
parantaakseen sen kykyä havaita 
syntymässä oleva epätasapaino ja seurata 
sen kehitystä. 

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio päivittää tulostauluun 
sisältyviä indikaattoreita koskevat arvot 
vähintään kerran vuodessa kunkin
jäsenvaltion osalta. Päivitetty tulostaulu 
julkistetaan.

1. Komissio päivittää tulostauluun 
sisältyviä indikaattoreita koskevat arvot 
vähintään kerran vuodessa kunkin 
jäsenvaltion osalta ja ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden erityisen taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen tilanteen sekä kunkin 
indikaattorin erilaisen vaikutuksen niiden 
makrotalouden ja yhteiskunnan tilaan. 
Päivitetty tulostaulu julkistetaan.
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Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous- ja rahoitustilanteen
arvioinnin ja jossa hyödynnetään 
tarvittaessa epätasapainon havaitsemiseen 
liittyviä muita talous- ja rahoitustilannetta
kuvaavia indikaattoreita. Kertomuksessa 
myös todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen 
ala- tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että 
epätasapainoa on kenties syntymässä.

2. Päivitetyn tulostaulun julkistamisen 
yhteydessä komissio antaa kertomuksen, 
joka sisältää indikaattorien kehitystä 
selkeyttävän talous-, sosiaali- ja 
rahoitustilanteen arvioinnin ja jossa 
hyödynnetään tarvittaessa epätasapainon 
havaitsemiseen liittyviä muita talous-, 
sosiaali- ja rahoitustilannetta kuvaavia 
indikaattoreita. Kertomuksessa myös 
todetaan, tarkoittaako kynnysarvojen 
ala- tai ylärajan ylittyminen yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sitä, että
epätasapainoa on kenties syntymässä.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä 
valvontamenettelyä neuvosto keskustelee 
komission kertomuksesta ja antaa sitä 
koskevat päätelmät. Euroryhmä 
keskustelee kertomuksesta siltä osin kuin 
se liittyy suoraan tai välillisesti 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
euro.

4. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä 
valvontamenettelyä ja SEUT-sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaista 
työllisyyspolitiikan toteuttamista koskevaa 
tarkastelua neuvosto keskustelee 
komission kertomuksesta ja antaa sitä 
koskevat päätelmät työllisyyskomiteaa ja 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan. 
Euroryhmä keskustelee kertomuksesta siltä 
osin kuin se liittyy suoraan tai välillisesti 
jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö on 
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euro.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tapauksen mukaan se, onko tarkastelun 
kohteena oleva jäsenvaltio toteuttanut 
perussopimuksen 121 ja 126 artiklan ja 
tämän asetuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan 
mukaisia neuvoston suosituksia tai 
kehotuksia noudattavia aiheellisia toimia;

a) tapauksen mukaan se, onko tarkastelun 
kohteena oleva jäsenvaltio toteuttanut 
SEUT-sopimuksen 121,126 ja 148 artiklan
ja tämän asetuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan 
mukaisia neuvoston suosituksia tai 
kehotuksia noudattavia aiheellisia toimia;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio katsoo tämän asetuksen 
5 artiklassa tarkoitetun perusteellisen 
tarkastelun tehtyään, että jäsenvaltiossa 
esiintyy epätasapainoa, se ilmoittaa asiasta 
neuvostolle. Neuvosto voi komission 
suosituksesta antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
tarpeelliset suositukset perussopimuksen 
121 artiklan 2 kohdassa määrättyä 
menettelyä noudattaen. 

1. Jos komissio katsoo tämän asetuksen 
5 artiklassa tarkoitetun perusteellisen 
tarkastelun tehtyään, että jäsenvaltiossa 
esiintyy epätasapainoa, se ilmoittaa asiasta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Neuvosto voi komission suosituksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan antaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle tarpeelliset 
suositukset SEUT-sopimuksen121 artiklan 
2 kohdassa määrättyä menettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto antaa suosituksistaan tiedon 
Euroopan parlamentille. Neuvoston 
suositukset julkistetaan.

2. Neuvosto antaa suosituksistaan tiedon 
kansallisille parlamenteille. Neuvoston 
suositukset julkistetaan.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio katsoo 5 artiklassa 
tarkoitetun perusteellisen tarkastelun 
tehtyään, että kyseisessä jäsenvaltiossa on 
liiallinen epätasapaino, se ilmoittaa asiasta 
neuvostolle.

1. Jos komissio katsoo 5 artiklassa 
tarkoitetun perusteellisen tarkastelun 
tehtyään, että kyseisessä jäsenvaltiossa on 
liiallinen epätasapaino, se ilmoittaa asiasta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto voi komission suosituksesta 
antaa perussopimuksen 121 artiklan 
4 kohdan mukaisia suosituksia, joissa 
todetaan liiallisen epätasapainon 
olemassaolo ja suositellaan kyseiselle 
jäsenvaltiolle, että se toteuttaisi korjaavia 
toimia. Suosituksissa esitetään 
epätasapainon luonne ja täsmennetään 
toteutettavat korjaavat toimet 
yksityiskohtaisesti sekä määräaika, jonka 
kuluessa kyseisen jäsenvaltion on 

2. Neuvosto voi komission suosituksesta 
Euroopan parlamenttia kuultuaan antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisia suosituksia, joissa todetaan 
liiallisen epätasapainon olemassaolo ja 
suositellaan kyseiselle jäsenvaltiolle, että 
se toteuttaisi korjaavia toimia. 
Suosituksissa esitetään epätasapainon 
luonne ja täsmennetään toteutettavat 
korjaavat toimet yksityiskohtaisesti sekä 
määräaika, jonka kuluessa kyseisen 
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toteutettava nämä korjaavat toimet. 
Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa perussopimuksen
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

jäsenvaltion on toteutettava nämä korjaavat 
toimet. Neuvosto voi päättää julkistaa 
suosituksensa SEUT-sopimuksen
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
suositusten on oltava Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklassa 
määriteltyjen unionin tavoitteiden 
mukaisia  Suosituksissa otetaan 
asianmukaisesti huomioon 
SEUT-sopimuksen 153 artikla ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisällytetyt oikeudet. Suosituksissa 
kunnioitetaan myös tiukasti kunkin 
jäsenvaltion erityispiirteitä, erityisesti sen 
työmarkkinasuhteita ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua 
koskevaa mallia. Suositusten 
tasasuhteisuuteen kiinnitetään 
asianmukaista huomiota puuttumalla 
liiallisiin säästöihin yhtä perusteellisesti 
kuin tilanteisiin, joissa taloudet 
velkaantuvat liikaa.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos taloudellinen tilanne muuttuu, 
neuvosto voi komission suosituksesta 
muuttaa 7 artiklan mukaisia suosituksia 
samassa artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Kyseisen jäsenvaltion on 

4. Jos taloudellinen tilanne muuttuu, 
neuvosto voi komission suosituksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan
muuttaa 7 artiklan mukaisia suosituksia 
samassa artiklassa säädettyä menettelyä 
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toimitettava tarkistettu korjaussuunnitelma, 
jota arvioidaan 8 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

noudattaen. Kyseisen jäsenvaltion on 
toimitettava tarkistettu korjaussuunnitelma, 
jota arvioidaan 8 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
-12 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle neljän vuoden 
ajaksi ...* lukien valta antaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään kuusi kuukautta ennen neljän 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta 
siirtoa -12 a artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan -12 a ja 
-12 b artiklassa säädettyjä ehtoja.
_____
*Tämän asetuksen voimaantulopäivä. 

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
-12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 a artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. 
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
-12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-12 b artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 
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kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
hyväksytty. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kolmella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen mainitun 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos joko Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 
1 kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa, 
säädös ei tule voimaan. Säädöstä 
vastustava toimielin esittää Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
296 artiklan mukaisesti syyt, miksi se 
vastustaa delegoitua säädöstä.

Or. en


