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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Komissio esitteli 29. syyskuuta 2010 lainsäädäntöpaketin, joka koskee talouden 
ohjausjärjestelmän tehostamista EU:ssa ja euroalueella. Paketti koostuu 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 muutetaan 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 muutoksia 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 liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1467/97 muuttamisesta, ja valmistelija ehdottaa tähän ehdotukseen seuraavia 
keskeisimpiä muutoksia:

– Julkisen talouden valvonnan täytäntöönpanon olisi aina oltava sopusoinnussa EU:n 
yleisten tavoitteiden ja erityisesti korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvien 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan vaatimusten kanssa.

– Talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamista seurattaessa ja tehtäessä päätöksiä 
tässä asiassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota paitsi vakaviin talouden 
laskusuhdanteisiin myös yhteiskunnallisiin laskusuuntauksiin, jotka voivat vaikuttaa 
julkisyhteisöjen rahoitusasemaan.

– Rakenneuudistuksia täytäntöön panevien jäsenvaltioiden mahdollisuutta poiketa 
keskipitkän aikavälin budjettitavoitteistaan ei saisi kytkeä eläkeuudistuksiin, joiden 
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tarkoituksena on tiettyjen mallien edistäminen. Sen sijaan tällainen mahdollisuus olisi 
suotava niille jäsenvaltioille, jotka toteuttavat työpaikkojen säilyttämistä tai luomista sekä 
köyhyyden vähentämistä edistäviä rakenneuudistuksia.

– 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. 

– Talouden ohjausjärjestelmän vahvistamisen yhteydessä olisi lujitettava unionin 
hallintotavan demokraattista legitiimiyttä. Näin ollen olisi lujitettava Euroopan 
parlamentin asemaa koko valvontaprosessissa. Lisäksi työmarkkinaosapuolten 
säännöllinen kuuleminen ja kansallisten parlamenttien vahvempi mukaantulo ovat 
uskottavan ja avoimen valvontakehyksen välttämättömiä ehtoja. 

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 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Perussopimuksessa määrätään 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen
sovittamista yhteen unionissa. Tämän olisi 
merkittävä seuraavien johtavien 
periaatteiden noudattamista: vakaa 
hintataso, terve julkistalous ja rahatalous 
sekä kestävä maksutase.

(1) Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa (SEUT) määrätään 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen
sovittamisesta yhteen unionissa. Tämän 
olisi merkittävä seuraavien johtavien 
periaatteiden noudattamista: korkea 
työllisyystaso ja vahva sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus, vakaa hintataso, terve 
julkistalous ja rahatalous sekä kestävä 
maksutase.

Or. en
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Tarkistus 2

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 3

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
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Julkista taloutta koskevan lujitetun 
unionin valvontakehyksen olisi kuitenkin 
edistettävä kasvua ja työpaikkoja 
koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamista, ja talouden 
laskusuhdanteiden ja yhteiskunnallisten 
laskusuuntausten aikana siihen olisi 
yhdistettävä toimia talouden 
elvyttämiseksi ja työpaikkojen suojelun ja 
luomisen sekä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi siten, 
että samalla otetaan huomioon 
jäsenvaltiokohtaiset prioriteetit ja tarpeet. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Talouden ohjausjärjestelmän 
lujittamisen yhteydessä olisi vahvistettava 
myös unionin hallintomallin 
demokraattista legitiimiyttä, mikä olisi 
aikaansaatava Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien entistä 
tiiviimmällä ja oikea-aikaisemmalla 
osallistumisella talouspolitiikkojen 
koordinointimenettelyjen kaikkiin 
vaiheisiin käyttäen täysimittaisesti hyväksi 
SEUT-sopimuksessa määrättyjä välineitä, 
erityisesti jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoja suuntaviivoja sekä 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen 
suuntaviivoja.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Arvioitaessa tarvetta pidentää 
määräaikaa liiallisen alijämän 
korjaamiseksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vakaviin yleisiin
laskusuhdanteisiin.

(12) Arvioitaessa tarvetta pidentää 
määräaikaa liiallisen alijämän 
korjaamiseksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota vakaviin taloudellisiin
laskusuhdanteisiin tai yhteiskunnallisiin 
laskusuuntauksiin.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Julkistalouden viitearvon ylittävää 
alijäämää voidaan pitää perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti 
poikkeuksellisena, jos se johtuu 
epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole 
kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla 
on suuri vaikutus julkisyhteisöjen 
rahoitusasemaan, tai jos se johtuu 
vakavasta taloudellisesta taantumasta."

"1. Julkistalouden viitearvon ylittävää 
alijäämää voidaan pitää perussopimuksen 
126 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisen 
luetelmakohdan mukaisesti 
poikkeuksellisena, jos se johtuu 
epätavallisesta tapahtumasta, joka ei ole 
kyseisen jäsenvaltion hallittavissa ja jolla 
on suuri vaikutus julkisyhteisöjen 
rahoitusasemaan, tai jos se johtuu 
vakavasta taloudellisesta tai 
yhteiskunnallisesta taantumasta."

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

"3. Laatiessaan perussopimuksen 126 
artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja 
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin yhteisen 
kasvustrategian mukaisten politiikkojen 
toteuttaminen sekä yleinen julkisen 
talouden laatu ja erityisesti jäsenvaltioiden 
julkisen talouden kehyksiä koskevista 
vaatimuksista […] annetun neuvoston 
direktiivin noudattaminen). Kertomuksessa 
analysoidaan tarvittaessa myös keskipitkän 
aikavälin velka-aseman kehitystä
(erityisesti kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti riskitekijöitä, myös laina-
aikaa ja sitä, missä valuutassa velka on, 
virta–varanto-korjauseriä, kertyneitä 
ylijäämiä ja muita valtion varoja; takuita, 
varsinkin kun ne liittyvät finanssialaan;
väestön ikääntymisestä aiheutuvia 
eksplisiittisiä ja implisiittisiä vastuita ja 
yksityisen velan määrää siinä määrin kuin 
se voi aiheuttaa julkishallinnolle 
implisiittisiä vastuita). Komissio ottaa 
asianmukaisesti huomioon myös muut 
tekijät, joita kyseinen jäsenvaltio pitää 
merkityksellisinä arvioitaessa 
kokonaisvaltaisesti ja laadullisesti 
viitearvon ylitystä ja jotka jäsenvaltio on 

"3. Laatiessaan SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 3 kohdan mukaista kertomusta 
komissio ottaa huomioon kaikki mainitussa 
artiklassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät. Kertomuksessa käsitellään 
asianmukaisesti keskipitkän aikavälin 
taloudellisessa tilanteessa tapahtunutta 
kehitystä (erityisesti potentiaalinen kasvu, 
vallitseva suhdannetilanne, inflaatio ja 
liiallinen makrotalouden epätasapaino) 
sekä keskipitkän aikavälin julkistalouden 
rahoitusasemassa tapahtunutta kehitystä
(erityisesti julkistalouden 
vakauttamispyrkimykset hyvinä aikoina, 
julkiset investoinnit, unionin kasvu- ja 
työllisyysstrategian mukaisten 
politiikkojen toteuttaminen sekä yleinen 
julkisen talouden laatu ja erityisesti 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä 
koskevista vaatimuksista […] annetun 
neuvoston direktiivin noudattaminen).
Kertomuksessa analysoidaan tarvittaessa 
myös keskipitkän aikavälin velka-aseman 
kehitystä (erityisesti kertomuksessa 
käsitellään asianmukaisesti riskitekijöitä, 
myös laina-aikaa ja sitä, missä valuutassa 
velka on, virta–varanto-korjauseriä, 
kertyneitä ylijäämiä ja muita valtion 
varoja; takuita, varsinkin kun ne liittyvät 
finanssialaan; väestön ikääntymisestä 
aiheutuvia eksplisiittisiä ja implisiittisiä 
vastuita ja yksityisen velan määrää siinä 
määrin kuin se voi aiheuttaa 
julkishallinnolle implisiittisiä vastuita).
Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon 
myös muut tekijät, joita kyseinen 
jäsenvaltio pitää merkityksellisinä 
arvioitaessa kokonaisvaltaisesti ja 
laadullisesti viitearvon ylitystä ja jotka 
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esittänyt komissiolle ja neuvostolle. Tässä 
yhteydessä tarkastellaan erityisesti 
kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia."

jäsenvaltio on esittänyt komissiolle ja 
neuvostolle. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
erityisesti kansainvälisen solidaarisuuden 
edistämiseen tai unionin poliittisten 
tavoitteiden, rahoitusvakaus mukaan 
luettuna, saavuttamiseen tarkoitettuja 
rahoitusosuuksia."

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1467/97 
2 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

d a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
"5. Komissio ja neuvosto kiinnittävät 
kaikissa liiallisia alijäämiä koskevan 
menettelyn puitteissa tehtävissä 
finanssipoliittisissa arvioissa 
asianmukaisesti huomiota 
rakenneuudistuksiin, jotka edesauttavat 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamista."

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

"7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai
perussopimuksen 126 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu eläkeuudistuksesta,

"7. Jos alijäämän viitearvon ylittäminen tai
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mukaisten velkaperusteeseen 
liittyvien vaatimusten rikkominen jossakin 
jäsenvaltiossa johtuu
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jolla otetaan käyttöön monipilarinen, 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältämä järjestelmä, komissio ja 
neuvosto tarkastelevat myös
eläkeuudistuksesta julkisesti 
hallinnoituun pilariin aiheutuvia 
kustannuksia arvioidessaan liiallisia 
alijäämiä koskevan menettelyn alijäämä- ja 
velkaluvuissa tapahtunutta kehitystä. Jos 
velkasuhde ylittää viitearvon,
uudistuskustannukset otetaan huomioon 
vain, jos alijäämä pysyy lähellä viitearvoa.
Tässä tarkoituksessa uudistuksen
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät alijäämä- ja velkakehityksessä, 
tarkastellaan viiden vuoden ajan alkaen
tällaisen uudistuksen voimaantulopäivästä 
soveltaen lineaarista vähennysasteikkoa.
Lisäksi uudistuksen voimaantulopäivästä 
riippumatta sen nettokustannuksia, 
sellaisina kuin ne näkyvät 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan alkaen [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä] soveltaen 
samaa lineaarista vähennysasteikkoa. Näin 
lasketut nettokustannukset otetaan 
huomioon myös silloin, kun neuvosto 
päättää perussopimuksen 126 artiklan 12 
kohdan mukaisesti kumota
perussopimuksen 126 artiklan 6–9 ja 11 
kohdan mukaiset päätöksensä tai jotkin 
niistä, jos alijäämä on supistunut 
merkittävästi ja jatkuvasti ja saavuttanut 
lähellä viitearvoa olevan tason ja, kun 
velkaperustevaatimukset eivät täyty, jos 
velka on saatu kääntymään laskuun.
Lisäksi huomiota olisi kiinnitettävä edellä 
mainittujen eläkejärjestelmien uudistusten
osittaisesta tai täydellisestä peruuttamisesta 
johtuvaan nettokustannusten 
pienenemiseen."

rakenneuudistuksista, jotka edesauttavat 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamista, komissio ja neuvosto 
tarkastelevat myös näiden uudistusten 
myötävaikutusta työpaikkojen 
säilyttämiseen tai luomiseen sekä 
köyhyyden vähentämiseen arvioidessaan 
liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
alijäämä- ja velkaluvuissa tapahtunutta 
kehitystä. Jos velkasuhde ylittää viitearvon,
uudistusten kustannukset otetaan 
huomioon vain, jos alijäämä pysyy lähellä 
viitearvoa. Tässä tarkoituksessa
uudistusten nettokustannuksia, sellaisina 
kuin ne näkyvät alijäämä- ja 
velkakehityksessä, tarkastellaan viiden 
vuoden ajan alkaen tällaisten uudistusten
voimaantulopäivästä soveltaen lineaarista 
vähennysasteikkoa. Lisäksi uudistusten
voimaantulopäivästä riippumatta niiden
nettokustannuksia, sellaisina kuin ne 
näkyvät velkakehityksessä, tarkastellaan 
viiden vuoden siirtymäkauden ajan alkaen 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä] 
soveltaen samaa lineaarista 
vähennysasteikkoa. Näin lasketut 
nettokustannukset otetaan huomioon myös 
silloin, kun neuvosto päättää SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisesti kumota SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 6–9 ja 11 kohdan mukaiset 
päätöksensä tai jotkin niistä, jos alijäämä 
on supistunut merkittävästi ja jatkuvasti ja 
saavuttanut lähellä viitearvoa olevan tason 
ja, kun velkaperustevaatimukset eivät 
täyty, jos velka on saatu kääntymään 
laskuun. Lisäksi huomiota olisi 
kiinnitettävä edellä mainittujen
rakenneuudistusten osittaisesta tai 
täydellisestä peruuttamisesta johtuvaan 
nettokustannusten pienenemiseen."

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

"4. Perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisesti annetussa neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan enintään kuuden 
kuukauden määräaika, jonka kuluessa 
kyseisen jäsenvaltion on toteutettava 
tuloksellisia toimia. Neuvoston 
suosituksessa vahvistetaan myös määräaika 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi; 
korjaaminen olisi saatettava päätökseen 
liiallisen alijäämän toteamista seuraavana 
vuonna, ellei ole olemassa asiaan 
vaikuttavia erityisiä seikkoja. Neuvosto
kehottaa suosituksessaan jäsenvaltiota 
saavuttamaan vuotuiset julkistalouden 
tavoitteet, jotka suosituksen perustana 
olevan ennusteen mukaan johtavat 
jäsenvaltion suhdannekorjatun 
rahoitusaseman, kertaluonteiset ja 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
suosituksessa asetetussa määräajassa."

"4. SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 
kohdan mukaisesti ja Euroopan 
parlamentin kuulemisen jälkeen annetussa 
neuvoston suosituksessa vahvistetaan 
enintään kuuden kuukauden määräaika, 
jonka kuluessa kyseisen jäsenvaltion on 
toteutettava tuloksellisia toimia. Neuvoston
suosituksessa vahvistetaan myös määräaika 
liiallisen alijäämän korjaamiseksi; 
korjaaminen olisi saatettava päätökseen 
liiallisen alijäämän toteamista seuraavana 
vuonna, ellei ole olemassa asiaan 
vaikuttavia erityisiä seikkoja.
Suosituksessaan neuvosto ottaa täysin 
huomioon SEUT-sopimuksen 9 artiklan, 
erityisesti mitä tulee korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, 
sekä unionin kasvu- ja työllisyystavoitteet, 
samalla kun se kehottaa jäsenvaltiota 
saavuttamaan vuotuiset julkistalouden 
tavoitteet, jotka suosituksen perustana 
olevan ennusteen mukaan johtavat 
jäsenvaltion suhdannekorjatun 
rahoitusaseman, kertaluonteiset ja 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
vuotuiseen vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
suosituksessa asetetussa määräajassa."

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

"5. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen suosituksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttavat erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta päättää antaa 
perussopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen tarkistetun suosituksen.
Tarkistetussa suosituksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi suositukseensa 
sisältyvien talousennusteiden perusteella, 
ovatko odottamattomat haitalliset 
taloudelliset tapahtumat vaikuttaneet 
erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen.
Neuvosto voi myös päättää komission 
suosituksesta antaa perussopimuksen 126 
artiklan 7 kohdan mukaisen tarkistetun 
suosituksen, jos talous joutuu vakavaan
yleiseen taantumaan."

"5. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen suosituksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttavat 
erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
suosituksen antamisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan päättää antaa 
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
mukaisen tarkistetun suosituksen.
Tarkistetussa suosituksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi suositukseensa 
sisältyvien talousennusteiden perusteella, 
ovatko odottamattomat haitalliset 
taloudelliset tai yhteiskunnalliset
tapahtumat vaikuttaneet erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen.
Neuvosto voi myös päättää komission 
suosituksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan antaa SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 7 kohdan mukaisen tarkistetun 
suosituksen, jos talous tai yhteiskunta
joutuu vakavaan taantumaan."

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

"1. Perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukainen neuvoston päätös, jossa 
osallistuvaa jäsenvaltiota vaaditaan 
toteuttamaan alijäämää pienentäviä 
toimenpiteitä, on tehtävä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on 
126 artiklan 8 kohdan mukaisesti todennut, 
ettei tuloksellisia toimia ole toteutettu.
Neuvosto pyytää vaatimuksessaan 
jäsenvaltiota saavuttamaan vuotuiset 
julkisen talouden tavoitteet, jotka 
vaatimuksen perustana olevan ennusteen 
mukaan johtavat jäsenvaltion 
suhdannekorjatun rahoitusaseman, 
kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet 
pois lukien, vuotuiseen 
vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
vaatimuksessa asetetussa määräajassa.
Neuvosto esittää myös, millaisin 
toimenpitein nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa."

"1. SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 
kohdan mukainen neuvoston päätös, jossa 
osallistuvaa jäsenvaltiota vaaditaan 
toteuttamaan alijäämää pienentäviä 
toimenpiteitä, on tehtävä Euroopan 
parlamentin kuulemisen jälkeen ja
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
neuvosto on SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 8 kohdan mukaisesti todennut, 
ettei tuloksellisia toimia ole toteutettu.
Neuvosto pyytää vaatimuksessaan 
jäsenvaltiota saavuttamaan vuotuiset 
julkisen talouden tavoitteet, jotka 
vaatimuksen perustana olevan ennusteen 
mukaan johtavat jäsenvaltion 
suhdannekorjatun rahoitusaseman, 
kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet 
pois lukien, vuotuiseen 
vähimmäisparannukseen, jonka 
vertailuarvona on 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, jotta voidaan 
varmistaa liiallisen alijäämän korjaaminen 
vaatimuksessa asetetussa määräajassa.
Neuvosto esittää myös, millaisin 
toimenpitein nämä tavoitteet voidaan 
saavuttaa."

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"2. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen vaatimuksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset 
tapahtumat vaikuttavat erityisen 
epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
vaatimuksen esittämisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta päättää esittää
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen.
Tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi vaatimukseensa 
sisältyvien taloudellisten ennusteiden 
perusteella, ovatko odottamattomat 
haitalliset taloudelliset tapahtumat 
vaikuttaneet erityisen epäsuotuisasti 
julkisen talouteen. Neuvosto voi myös 
päättää komission suosituksesta esittää
perussopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen, jos 
talous joutuu vakavaan yleiseen
taantumaan."

"2. Jos on toteutettu tuloksellisia toimia
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen vaatimuksen mukaisesti ja 
odottamattomat haitalliset taloudelliset tai 
yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttavat 
erityisen epäsuotuisasti julkiseen talouteen 
vaatimuksen esittämisen jälkeen, neuvosto 
voi komission suosituksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan päättää esittää
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisen tarkistetun vaatimuksen.
Tarkistetussa vaatimuksessa, jossa otetaan 
huomioon tämän asetuksen 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetut merkitykselliset 
tekijät, voidaan pidentää liiallisen 
alijäämän korjaamiselle asetettua 
määräaikaa pääsääntöisesti yhdellä 
vuodella. Neuvosto arvioi vaatimukseensa 
sisältyvien taloudellisten ennusteiden 
perusteella, ovatko odottamattomat 
haitalliset taloudelliset tai 
yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttaneet 
erityisen epäsuotuisasti julkisen talouteen.
Neuvosto voi myös päättää komission 
suosituksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan esittää SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 9 kohdan mukaisen tarkistetun
vaatimuksen, jos talous tai yhteiskunta
joutuu vakavaan taantumaan."

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Jos edellytykset perussopimuksen 126 
artiklan 11 kohdan soveltamiseksi 

"2. Jos edellytykset SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 11 kohdan soveltamiseksi 
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täyttyvät, neuvosto määrää seuraamukset 
126 artiklan 11 kohdan mukaisesti.
Tällaiset päätökset on tehtävä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on 
126 artiklan 9 kohdan mukaisesti päättänyt 
vaatia kyseistä osallistuvaa jäsenvaltiota 
toteuttamaan toimenpiteitä."

täyttyvät, neuvosto määrää Euroopan 
parlamenttia kuultuaan seuraamukset 126 
artiklan 11 kohdan mukaisesti ottaen 
samalla täysin huomioon SEUT-
sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä 
tulee korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, sekä unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteet. Tällaiset 
päätökset on tehtävä neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun neuvosto on SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti päättänyt vaatia kyseistä 
osallistuvaa jäsenvaltiota toteuttamaan 
toimenpiteitä."

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7. Korvataan 7 artiklassa oleva viittaus 
asetuksen (EY) N:o 3605/93 4 artiklan 2 
ja 3 kohtaan viittauksella asetuksen (EY) 
N:o 479/2009 3 artiklan 2 ja 3 kohtaan. 

7. Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7. Jos osallistuva jäsenvaltio ei toimi
SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan 
ja 9 kohdan mukaisten neuvoston 
peräkkäisten päätösten mukaisesti, 
neuvosto tekee päätöksen SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 11 kohdan 
mukaisten seuraamusten määräämisestä 
pääsääntöisesti kuudentoista kuukauden 
kuluessa asetuksen (EY) N:o 479/2009 3 
artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyistä 
tietojen toimittamispäivistä ottaen 
samalla täysin huomioon SEUT-
sopimuksen 9 artiklan, erityisesti mitä 
tulee korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
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suojelun takaamiseen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, sekä unionin 
kasvu- ja työllisyystavoitteet. 
Sovellettaessa tämän asetuksen 3 
artiklan 5 kohtaa tai 5 artiklan 2 kohtaa 
kuudentoista kuukauden määräaikaa 
muutetaan vastaavasti. Nopeutettua 
menettelyä käytetään silloin, kun 
kyseessä on tarkoituksellisesti 
suunniteltu alijäämä, jonka neuvosto 
toteaa liialliseksi."

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tekee perussopimuksen 126 
artiklan 11 kohdan mukaisen päätöksen 
seuraamusten tehostamisesta kahden 
kuukauden kuluessa asetuksella (EY) N:o 
479/2009 säädetyistä tietojen 
toimittamispäivistä. Neuvosto tekee 
perussopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisen päätöksen joidenkin tai kaikkien 
päätöstensä kumoamisesta 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
kahden kuukauden kuluessa asetuksella 
(EY) N:o 479/2009 säädetyistä tietojen 
toimittamispäivistä."

Neuvosto tekee SEUT-sopimuksen 126 
artiklan 11 kohdan mukaisen päätöksen 
seuraamusten tehostamisesta Euroopan 
parlamenttia kuultuaan ja kahden 
kuukauden kuluessa asetuksella (EY) N:o 
479/2009 säädetyistä tietojen 
toimittamispäivistä. Neuvosto tekee SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 12 kohdan 
mukaisen päätöksen joidenkin tai kaikkien 
päätöstensä kumoamisesta 
mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 
kahden kuukauden kuluessa asetuksella 
(EY) N:o 479/2009 säädetyistä tietojen 
toimittamispäivistä."

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"1. Komissio ja neuvosto seuraavat 
säännöllisesti toimia,"

"1. Komissio ja neuvosto seuraavat 
säännöllisesti niitä toimia ja raportoivat 
Euroopan parlamentille niiden toimien 
tuloksista,"

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1467/97 
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat perussopimuksen 311 artiklassa 
tarkoitettuja muita tuloja, ja ne jaetaan 
niiden osallistuvien jäsenvaltioiden 
kesken, joilla ei ole perussopimuksen 126 
artiklan 6 kohdan mukaisesti määriteltyä 
liiallista alijäämää ja joihin ei sovelleta 
asetuksessa (EU) N:o […/…] tarkoitettua 
liiallista epätasapainoa koskevaa 
menettelyä, sen mukaan, mikä 
jäsenvaltioiden osuus on asianomaisten 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
bruttokansantulosta (BKTL)."

Tämän asetuksen 12 artiklassa tarkoitetut 
sakot ovat SEUT-sopimuksen 311 
artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne
on käytettävä unionin pitkän aikavälin 
investointi- ja työllisyystavoitteiden 
saavuttamisen tukemiseen."

Or. en


