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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 lukien vakaus- ja 
kasvusopimuksen uudistaminen, kun taas kahdella uudella asetuksella pyritään tunnistamaan 
orastavat makrotalouden epätasapainotilat EU:ssa ja euroalueella sekä puuttumaan niihin.

Komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi noudatettava tarkemmin vakaus- ja 
kasvusopimusta ja että finanssipolitiikan koordinointia olisi tiivistettävä. Vakaus- ja 
kasvusopimuksen niin kutsutun ennalta ehkäisevän osion puitteissa julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta 
annettua nykyistä asetusta (EY) N:o 1466/97 tarkistetaan sen varmistamiseksi, että 
jäsenvaltiot harjoittavat hyvinä aikoina "varovaista" finanssipolitiikkaa tarvittavan puskurin 
kasvattamiseksi huonoja aikoja varten. Lisäksi niin kutsutun korjaavan osion puitteissa 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanoa koskevaan asetukseen (EY) N:o 
1467/97 ehdotetaan tarkistuksia sen varmistamiseksi, että velkakehitystä seurataan tarkemmin 
ja että se asetetaan yhdenvertaiseen asemaan alijäämän kehityksen kanssa.

Ehdotukseen sisältyy myös sellaisen direktiivin laatiminen, jolla otetaan käyttöön 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevia vaatimuksia jäsenvaltioiden 
kannustamiseksi finanssipoliittiseen vastuullisuuteen siten, että vahvistetaan kansallisia 
finanssipolitiikan kehyksiä koskevia vähimmäisvaatimuksia ja varmistetaan, että ne ovat 
sopusoinnussa perussopimusten velvoitteiden kanssa. Vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevään ja korjaavaan osioon tehtävien muutosten tukemiseksi komissio ehdottaa myös 
täytäntöönpanon valvontamekanismien tehostamista euroalueen jäsenvaltioiden tapauksessa.

Huomioita

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission ehdotusta julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta. Valmistelija on niin ikään sitä mieltä, 
että vakaus- ja kasvusopimus on epäonnistunut mitä tulee sekä sen ennalta ehkäisevään että 
korjaavaan osioon ja että sitä on uudistettava. Uudistuksen olisi pohjauduttava sen 
olemassaolon aikana saatuihin kokemuksiin nykyinen talous- ja sosiaalikriisi mukaan lukien. 
Valmistelija katsoo kuitenkin, että komission ehdotus vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta 
ehkäisevän osion uudistamiseksi on monilta osin puutteellinen, ja esittää näin ollen 
tarkistuksia jäljempänä esitettyjen keskeisten näkökohtien käsittelemiseksi: 

- EU:n julkisen talouden valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin puitteita 
pitäisi laajentaa siten, että niihin sisällytettäisiin työllisyys ja sosiaaliset näkökohdat. SEUT-
sopimuksen 148 artikla pitäisi näin ollen lisätä oikeusperustaksi valvontakehyksen ennalta 
ehkäisevässä osiossa. 

- Edellä mainittuihin seikkoihin liittyen jäsenvaltioiden olisi vakaus- tai 
lähentymisohjelmansa esittäessään sekä sen käsittelyn aikana otettava huomioon SEUT-
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sopimuksen 148 artiklaan perustuvat välineet ja erityisesti jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat. Työllisyyskomitean sekä sosiaalisen suojelun komitean 
olisi näin ollen osallistuttava aktiivisesti kaikkiin asiaan liittyviin valvontamenettelyihin.

- Vakaus- ja lähentymisohjelmien monenvälinen valvonta olisi suoritettava osana EU-
ohjausjaksoa, joka olisi sisällytettävä asetukseen ja toteutettava yhdessä makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon seurannan sekä talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen täytäntöönpanon tarkastelun kanssa.

- Jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmiin olisi sisällyttävä tiedot jäsenvaltioiden 
julkistalouden tavoitteiden yhteensopivuudesta EU:n kasvu- ja työllisyysstrategian, kuten 
Eurooppa 2020 -strategian, sekä erityisesti talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen ja 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen kanssa.

- Väliaikainen poikkeaminen finanssipolitiikasta – jonka valmistelija määrittelee mieluummin 
tehokkaaksi kuin varovaiseksi, joka on vailla määritelmää oleva termi – asetuksessa esitetyllä 
tavalla olisi sallittava vakavan taloudellisen laskusuhdanteen lisäksi myös sosiaalisen 
laskusuhdanteen tapauksessa.

- Rakenteellisia uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden mahdollisuutta poiketa julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteistaan ei pitäisi kytkeä eläkeuudistuksiin, joilla pyritään 
edistämään tiettyjä malleja. Tämä mahdollisuus olisi sen sijaan suotava sellaisia rakenteellisia 
uudistuksia toteuttaville jäsenvaltioille, jotka myötävaikuttavat työpaikkojen säilyttämiseen ja 
luomiseen sekä köyhyyden vähentämiseen.

Lopuksi valmistelija pitää erittäin tärkeänä sitä, että talouden ohjausjärjestelmän tehostaminen 
kulkee käsi kädessä unionin talouden ohjausjärjestelmän demokraattisen legitiimiyden 
vahvistamisen kanssa. Euroopan parlamentin roolia olisi näin ollen vahvistettava kautta koko 
valvontaprosessin. Lisäksi työmarkkinaosapuolten säännöllinen kuuleminen sekä kansallisten 
parlamenttien tiiviimpi osallistuminen 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 – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite
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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 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) SEUT-sopimuksessa määrätään, että 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
korkean työllisyysasteen edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
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ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen 
tavoitteena on terve julkinen talous, jolla 
pyritään vahvistamaan hintavakauden 
edellytyksiä sekä saavuttamaan 
rahoitusvakauden tukema ja uusien 
työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja 
kestävä kasvu.

(3) Vakaus- ja kasvusopimuksen 
tavoitteena on terve julkinen talous, jolla 
pyritään vahvistamaan hintavakauden 
edellytyksiä sekä saavuttamaan 
rahoitusvakauden tukema ja uusien 
työpaikkojen syntyä edistävä vahva ja 
kestävä kasvu, ja sen olisi näin ollen 
vahvistettava pitkän aikavälin 
investointeja, jotka tähtäävät älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanosta saatu kokemus.

(5) Vakaus- ja lähentymisohjelmien 
sisältöä sekä perusteita niiden tutkimiseksi 
olisi edelleen mukautettava ottaen 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanosta saatu kokemus 
erityisesti siltä osin, mitä tulee sen 
suotuisaan vaikutukseen kasvuun ja 
työpaikkojen luomiseen.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Talouden ohjausjärjestelmän 
tehostamisen olisi kuljettava käsi kädessä 
unionin talouden ohjausjärjestelmän 
demokraattisen legitiimiyden 
vahvistamisen kanssa, joka olisi saatava 
aikaan Euroopan parlamentin sekä 
kansallisten parlamenttien tiiviimmällä ja 
oikea-aikaisemmalla osallistumisella 
kaikkiin talouspolitiikan 
koordinointimenettelyihin ja 
hyödyntämällä täysimääräisesti SEUT-
sopimuksen tarjoamia välineitä ja 
erityisesti jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen 
suuntaviivoja.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon julkisten 

(6) Pysyttelemisen julkisyhteisöjen 
rahoitusaseman keskipitkän aikavälin 
tavoitteessa pitäisi tarjota jäsenvaltioille 
varmuusmarginaali 3 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen olevan viitearvon 
suhteen, jotta voidaan varmistaa nopea 
edistyminen kestävyyttä kohti ja saadaan 
julkistalouden toimiin liikkumavaraa 
erityisesti, kun otetaan huomioon sellaisten
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investointien tarve. julkisten investointien tarve, jotka 
edesauttavat unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tarkastellessaan ja seuratessaan 
vakausohjelmia ja lähentymisohjelmia 
sekä erityisesti niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteita tai näihin 
tavoitteisiin johtavia sopeuttamisuria 
neuvoston olisi otettava huomioon kunkin 
jäsenvaltion taloudelle ominaiset, 
suhdanteisiin ja rakenteisiin liittyvät 
erityispiirteet sekä kunkin jäsenvaltion 
talouden epäsuorat vaikutukset muiden 
jäsenvaltioiden talouteen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Velvoite saavuttaa julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite ja pysyä 
siinä on saatava toimimaan käytännössä 
esittämällä varovaisen finanssipolitiikan 
periaatteet.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Olisi saatava aikaan symmetrinen 
lähestymistapa tehokkaaseen 
finanssipolitiikkaan koko syklin ajan 
tehostamalla talousarviota koskevaa 
kurinalaisuutta taloudellisen elpymisen 
kausina, jolloin tavoitteena on sallia 
vastasykliset politiikat ja saavuttaa 
asteittain julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoite. Julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteessa 
pysyminen antaisi jäsenvaltioille 
mahdollisuuden reagoida normaaleihin 
suhdannevaihteluihin ja pitää 
julkistalouden alijäämä alle viitearvon, 
joka on kolme prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, sekä varmistaa 
nopea kehitys kohti kestävää julkista 
taloutta. Tämän huomioon ottaen 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen olisi suotava julkisen talouden 
toimiin liikkumavaraa erityisesti sellaisten 
julkisten investointien tapauksessa, jotka 
edesauttavat unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Vakaus- ja kasvusopimukseen 
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liittyvän kansallisen omavastuullisuuden 
tehostamiseksi kansallisten julkisen 
talouden kehysten olisi oltava täysin 
yhdenmukaisia monenvälistä valvontaa 
unionissa koskevien tavoitteiden sekä 
erityisesti EU-ohjausjakson kanssa, joista 
viimeksi mainitun yhteydessä kansallisille 
parlamenteille ja kaikille muille 
asianmukaisille sidosryhmille – varsinkin 
työmarkkinaosapuolille – olisi tiedotettava 
oikea-aikaisesti ja niiden olisi 
osallistuttava prosessiin asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Varovainen finanssipolitiikka 
merkitsee, ettei julkisten menojen 
kasvuvauhti tavallisesti ylitä 
bruttokansantuotteen varovaista
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, että 
tätä suurempi kasvu korvataan julkisten 
tulojen harkinnanvaraisilla kasvattamisella
ja että tulojen harkinnanvaraiset alennukset 
korvataan menojen vähennyksillä.

(9) Tehokas finanssipolitiikka merkitsee, 
ettei julkisten menojen kasvuvauhti 
tavallisesti ylitä bruttokansantuotteen 
tehokasta keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia, että tätä suurempi kasvu 
korvataan julkisten tulojen 
harkinnanvaraisilla kasvattamisilla ja että 
tulojen harkinnanvaraiset alennukset 
korvataan menojen vähennyksillä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Varovaisesta finanssipolitiikasta (10) Tehokkaasta finanssipolitiikasta 
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voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous 
joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen.

voitaisiin poiketa väliaikaisesti talouden 
elpymisen helpottamiseksi, jos talous tai 
yhteiskunta joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos varovaisesta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

(11) Jos tehokkaasta finanssipolitiikasta 
poiketaan merkittävästi, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava varoitus, ja 
jos merkittävä poikkeama jatkuu tai on 
erityisen vakava, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettava suositus 
tarvittavien korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi perussopimuksen 
136 artiklan nojalla otettava erityinen 
täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä 
tapauksia varten, joissa varovaisesta
finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan 
merkittävällä tavalla.

(12) Jotta varmistettaisiin, että osallistuvat 
jäsenvaltiot noudattavat unionin luomaa 
finanssipolitiikan valvontakehystä, 
käyttöön olisi perussopimuksen 
136 artiklan nojalla otettava erityinen 
täytäntöönpanon valvontamekanismi niitä 
tapauksia varten, joissa tehokkaasta
finanssipolitiikasta jatkuvasti poiketaan 
merkittävällä tavalla.
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Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97 
2 a artikla (uusi) (ennen kohtaa 1 A)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"-2 a artikla
Neuvosto suorittaa monenvälistä 
valvontaa osana EU-ohjausjaksoa tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti sekä 
noudattaen vaatimusta siitä, että 
jäsenvaltiot pitävät talouspolitiikkaansa ja 
työllisyyden edistämistä yhteisenä asiana 
ja että ne koordinoivat politiikkojaan ja 
toimiaan nämä seikat huomioon ottaen 
neuvostossa SEUT-sopimuksen 120 ja 
146 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden 
mukaisesti.
EU-ohjausjakso muodostuu muun 
muassa vakaus- ja lähentymisohjelmien 
monenvälisestä valvonnasta tämän 
asetuksen mukaisesti, makrotalouden ja 
yhteiskunnan epätasapainon 
ennaltaehkäisemisestä ja korjaamisesta 
asetuksen (EU) N:o .../2011 mukaisesti, 
liiallisia alijäämiä koskevasta 
menettelystä asetuksen (EY) N:o 1467/97 
mukaisesti, jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
laadinnasta SEUT-sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista, 
jotka jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon SEUT-sopimuksen 
148 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kyseisten suuntaviivojen 
täytäntöönpanosta sekä vuosittaisista 
politiikan suuntaviivoista, jotka 
vahvistetaan vuosittaisen, talous- ja 
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sosiaaliasioita käsittelevän 
huippukokouksen perusteella unionin 
laatiman strategian puitteissa. 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien on voitava asianmukaisesti 
osallistua EU-ohjausjaksoon mahdollisiin 
päätöksiin liittyvän avoimuuden, 
omavastuullisuuden ja 
vastuuvelvollisuuden parantamiseksi. 
Euroopan parlamentin asianmukaisen 
osallistumisen varmistamiseksi on tehtävä 
toimielinten välinen Euroopan 
parlamentin, Eurooppa-neuvoston, 
neuvoston ja komission sopimus 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011. 
Kyseistä menettelyä koskevaa sopimusta 
on tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden 
välein ja sitä on tarvittaessa tarkistettava. 
SEUT-sopimuksen 134 artiklan 
mukaisesti perustettua talous- ja
rahoituskomiteaa, SEUT-sopimuksen 
150 artiklan mukaisesti perustettua 
työllisyyskomiteaa sekä SEUT-
sopimuksen 160 artiklan mukaisesti 
perustettua sosiaalisen suojelun komiteaa 
on kuultava tarvittaessa. 
Asianosaisia sidosryhmiä ja erityisesti 
työmarkkinaosapuolia on kuultava EU-
ohjausjakson puitteissa kaikkien 
sellaisten tärkeimpien politiikkojen 
laadinnasta, joista Euroopan unionin 
toimielimet käyvät keskustelua." 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta – i a luetelmakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97 
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään kohta seuraavasti:
"a a) tiedot julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen yhdenmukaisuudesta 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
kanssa,"

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen;

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, jotka edesauttavat 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
3 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.

3. Edellä 2 kohdan a, a a ja b alakohdassa
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja 
sen vaikutuksesta unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamiseen, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission ja talous- ja 
rahoituskomitean arvioiden perusteella 
neuvosto tutkii osana perussopimuksen
121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden 
esittämien julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai 
ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 

1. Komission, talous- ja rahoituskomitean, 
työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun 
komitean arvioiden perusteella neuvosto 
tutkii osana SEUT-sopimuksen
121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa sekä SEUT-sopimuksen 
148 artiklassa tarkoitettua 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
tarkastelua kyseisten jäsenvaltioiden 
esittämien julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat tai 
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aikana. ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio havaitsee jonkin yhtäkkisen 
ulkoisen häiriötekijän, neuvosto voi 
muuttaa julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta kyseessä olevan 
jäsenvaltion pyynnöstä tai komission 
ehdotuksesta.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
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saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden ja yhteiskunnan 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vähintään 0,5 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Neuvosto ottaa huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti 
huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan 
puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on tehokkaan finanssipolitiikan ja unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteiden mukaista.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään tehokkaana ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen ja jos sen noudattama 
finanssipolitiikka on SEUT-sopimuksen 
asiaa koskevien määräysten ja tämän 
asetuksen mukaista;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
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julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle
bruttokansantuotteen varovaisen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna
bruttokansantuotteen varovaiseen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen tehokasta
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin ero
bruttokansantuotteen tehokkaaseen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
nähden määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta; 

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla niiden 
jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka eivät 
ole saavuttaneet julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tehokasta keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, jotka 
edesauttavat unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
miten kyseiset uudistukset 
myötävaikuttavat työpaikkojen 
säilyttämiseen tai luomiseen sekä 
köyhyyden vähentämiseen. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta. 

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 
lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 
lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka SEUT-
sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä 
tulee korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
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suojelun takaamiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteiden, 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
mukaista.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous tai yhteiskunta joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja
rahoituskomiteaa, työllisyyskomiteaa sekä 
sosiaalisen suojelun komiteaa kuultuaan 
neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon 
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mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.

ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-
sopimuksen 9 ja 121 artiklan mukaisesti 
katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä 
on lujitettava erityisesti tehokkaan
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous-
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella
erityisesti havaitakseen varovaisesta
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta. 

1. Osana SEUT- sopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission, talous-
ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean 
sekä sosiaalisen suojelun komitean
arvioiden perusteella erityisesti 
havaitakseen tehokkaasta
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta. 

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
tehokkaasta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän tai ylijäämän syntymisen 
estämiseksi antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle varoituksen perussopimuksen 
121 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana. 

Tehokkaasta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
tehokkaan finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana. 

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon olemassaolo, 
ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapainon olemassaolo, ja 
vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous tai yhteiskunta
joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.

3. Jos merkittävä poikkeama tehokkaasta
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i a luetelmakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97 
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään kohta seuraavasti:
"a a) tiedot julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen yhdenmukaisuudesta 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden, 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
kanssa,"

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
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talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen;

talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, jotka edesauttavat 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.

3. Edellä 2 kohdan a, a a ja b alakohdassa
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja 
sen vaikutuksesta unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamiseen, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission ja talous- ja 
rahoituskomitean arvioiden perusteella 
neuvosto tutkii osana perussopimuksen
121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa kyseisten jäsenvaltioiden 
esittämien julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat ja/tai 
ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana ja kestävään lähentymiseen 
pääsemiseksi.

1. Komission, talous- ja rahoituskomitean,
työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun 
komitean arvioiden perusteella neuvosto 
tutkii osana SEUT-sopimuksen
121 artiklassa tarkoitettua monenvälistä 
valvontaa sekä SEUT-sopimuksen 
148 artiklassa tarkoitettua 
työllisyyspolitiikan täytäntöönpanon 
tarkastelua kyseisten jäsenvaltioiden 
esittämien julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen ja ovatko toteutettavat ja/tai 
ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana ja kestävään lähentymiseen 
pääsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio havaitsee jonkin yhtäkkisen 
ulkoisen häiriötekijän, neuvosto voi 
muuttaa julkistalouden keskipitkän 
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aikavälin tavoitetta kyseessä olevan 
jäsenvaltion pyynnöstä tai komission 
ehdotuksesta.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden tai 
yhteiskunnan epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vähintään 0,5 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. 

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on tehokkaan finanssipolitiikan ja unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteiden mukaista.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään tehokkaana ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen ja jos sen noudattama 
finanssipolitiikka on SEUT-sopimuksen 
asiaa koskevien määräysten ja tämän 
asetuksen mukaista;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle
bruttokansantuotteen varovaisen
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen tehokasta
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin ero
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
nähden määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla. 

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla niiden jäsenvaltioiden 
tapauksessa, jotka eivät ole saavuttaneet 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteita. 

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Tehokasta keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, jotka 
edesauttavat unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
miten kyseiset uudistukset 
myötävaikuttavat työpaikkojen 
säilyttämiseen tai luomiseen sekä 
köyhyyden vähentämiseen. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
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että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan 
kiinteämpää yhteensovittamista ja onko 
asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
varmistaako lähentymisohjelman sisältö 
joustavan osallistumisen 
valuuttakurssimekanismiin.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan 
kiinteämpää yhteensovittamista ja onko 
asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan, erityisesti 
mitä tulee korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteiden, 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen 
mukaista. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
varmistaako lähentymisohjelman sisältö 
joustavan osallistumisen 
valuuttakurssimekanismiin.

Or. en
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous tai yhteiskunta joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
tehokkaan finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja
rahoituskomiteaa, työllisyyskomiteaa sekä 
sosiaalisen suojelun komiteaa kuultuaan 
neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon 
ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-
sopimuksen 9 ja 121 artiklan mukaisesti 
katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä 
on lujitettava erityisesti tehokkaan
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

1. Osana SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
3 kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä 
komission, talous- ja rahoituskomitean,
työllisyyskomitean sekä sosiaalisen 
suojelun komitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen tehokkaasta
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. 

2. Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
tehokkaasta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän tai ylijäämän syntymisen 
estämiseksi antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle varoituksen SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana. 

Tehokkaasta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
tehokkaan finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon olemassaolo, 
ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden ja yhteiskunnan
epätasapainon olemassaolo, ja 
vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
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tavoitetta ohjelmakaudella. tavoitetta ohjelmakaudella.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous tai yhteiskunta
joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien sopeuttamistoimien 
toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta 
neuvosto julkistaa suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama tehokkaasta
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.".

Or. en


