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LÜHISELGITUS

Taust

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

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete järgimist liikmesriikide 
poolt ning süvendada eelarvepoliitika kooskõlastamist. Stabiilsuse ja kasvu pakti nn 
ennetuslike sätete raames muudetakse kehtivat määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi 
järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta 
eesmärgiga tagada, et liikmesriigid järgiksid headel aegadel ettevaatlikku eelarvepoliitikat 
halbade aegade tarbeks vajaliku puhvri loomiseks. Lisaks esitatakse nn paranduslike sätete 
raames määruse (EÜ) nr 1467/97 muudatused ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
rakendamise kohta tagamaks, et võla arengut jälgitaks tähelepanelikumalt ja et see seataks 
puudujäägi arenguga võrdsele alusele.

Pealegi on esildatud direktiiv, millega kehtestatakse liikmesriikide eelarveraamistiku nõuded, 
et edendada eelarvealast vastutust riikide eelarveraamistikele miinimumnõuete seadmise ja 
selle tagamise abil, et need oleksid kooskõlas aluslepingust tulenevate kohustustega. 
Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetuslikus ja paranduslikus osas tehtud muudatuste toetamiseks 
tegi komisjon ka ettepaneku tugevdada jõustamismehhanismi euroala liikmesriikide puhul.

Märkused

Käesolevas arvamuse projektis käsitletakse komisjoni ettepanekut võtta vastu määrus 
eelarvejärelevalve tõhusa jõustamise kohta euroalal. Arvamuse koostaja toetab paljusid 
komisjoni esildatud elemente, kuid soovib lisada järgmised peamised muudatused:

– Eelarvejärelevalve jõustamisel tuleks alati järgida ELi üldeesmärke ja eelkõige ELi 
toimimise lepingu artikli 9 nõudeid, mis on seotud kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega. Sama oluline on asjaolu, 
et tõhustatud järelevalve raamistik kehtestataks poliitika koordineerimise Euroopa poolaasta 
kontekstis.

– Lisaks ei peaks eelarvejärelevalve tõhustamise eesmärgil jõustamissüsteem koosnema mitte 
üksnes trahvidest (sanktsioonidest), vaid ka stiimulitest.

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

– Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide rolli tuleks tugevdada kogu 
järelevalveprotsessis.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingus 
on ühtlasi sätestatud, et oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel 
peaks liit võtma arvesse kõrge tööhõive 
taseme edendamise, piisava sotsiaalse 
kaitse tagamise ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitlusega seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. 
aasta kohtumisel võeti vastu uus tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia − Euroopa 
2020. aasta strateegia, mis võimaldaks 
liidul kriisist tugevamana välja tulla ning 
suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele, millega kaasneks tööhõive, 
tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kõrge tase. Euroopa Ülemkogu 
kohtumisel otsustati ühtlasi käivitada 1. 
jaanuaril 2011. aastal poliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta, et 
liikmesriikidel oleks abi varajasest 
kooskõlastamisest liidu tasandil ning 
võimaldada tõhustatud järelevalvet ja 
samaaegset hindamist nii 
eelarvemeetmete kui ka majanduskasvu ja 
tööhõivet toetavate struktuurireformide 
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osas.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et tõhustada euroalal 
eelarvejärelevalve jõustamist, on vaja 
täiendavaid sanktsioone. Need 
sanktsioonid peavad suurendama liidu 
eelarvejärelevalve raamistiku 
usaldusväärsust. 

(3) Selleks et tõhustada euroalal 
eelarvejärelevalve jõustamist, on vaja 
täiendavaid stiimuleid ja sanktsioone. 
Need stiimulid ja sanktsioonid peavad 
suurendama liidu eelarvejärelevalve 
raamistiku usaldusväärsust.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tugevdatud eelarvejärelevalve 
raamistik peaks aga toetama liidu 
majanduskasvu ja tööhõivega seotud 
eesmärke ning peaks majandus- või 
sotsiaalsurutiste ajal olema seotud 
majanduse, töökohtade kaitsmise ja 
loomise ning sotsiaalse ühtekuuluvuse 
stimuleerimise alaste jõupingutustega, 
võttes samal ajal arvesse liikmesriikide 
eriprioriteete ja -vajadusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Majanduse juhtimist tuleks 
tugevdada koos liidu majanduse juhtimise 
demokraatliku õiguspärasuse 
kindlustamisega, mille saavutamiseks 
tuleks Euroopa Parlament ja riikide 
parlamendid kaasata tihedamalt ja 
õigeaegsemalt kõikidesse 
majanduspoliitika kooskõlastamise 
menetlustesse, kasutades täiel määral ELi 
toimimise lepingus ette nähtud vahendeid, 
eelkõige liikmesriikide ja liidu 
majanduspoliitika üldsuuniseid ning 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku 
osa sanktsioonid eurot rahaühikuna 
kasutavatele liikmesriikidele peaksid 
motiveerima riike järgima ettevaatlikku 
eelarvepoliitikat. Sellise poliitika järgimine 
peaks tagama, et valitsemissektori kulude 
kasvu määr ei ületa üldjuhul sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) keskpika perioodi 
ettevaatlikku kasvumäära, välja arvatud 
juhul, kui kulude liigse kasvu korvab 
valitsemissektori tulude suurenemine või 
kui juhuslik tulude vähenemine korvatakse 
kulude kärpimisega.

(5) Stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku 
osa stiimulid ja sanktsioonid eurot 
rahaühikuna kasutavatele liikmesriikidele 
peaksid tagama ettevaatliku 
eelarvepoliitika. Sellise poliitika järgimine 
peaks tagama, et valitsemissektori kulude 
kasvu määr ei ületa üldjuhul sisemajanduse 
koguprodukti (SKP) keskpika perioodi 
ettevaatlikku kasvumäära, välja arvatud 
juhul, kui kulude liigse kasvu korvab 
valitsemissektori tulude suurenemine või 
kui juhuslik tulude vähenemine korvatakse 
kulude kärpimisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Nõukogule peaks jääma võimalus 
vähendada liikmesriigi põhjendatud 
taotlusele järgnenud komisjoni ettepaneku 
alusel asjaomase eurot kasutava 
liikmesriigi suhtes kohaldatud sanktsioone 
või need tühistada. Stabiilsuse ja kasvu 
pakti paranduslikus osas peaks komisjonile 
samuti olema jäetud võimalus teha 
ettepanek sanktsiooni vähendada või see 
tühistada erakorraliste majandusolude
tõttu. 

(11) Nõukogule peaks jääma võimalus 
vähendada liikmesriigi põhjendatud 
taotlusele järgnenud komisjoni ettepaneku 
alusel asjaomase eurot kasutava 
liikmesriigi suhtes kohaldatud sanktsioone 
või need tühistada. Stabiilsuse ja kasvu 
pakti paranduslikus osas peaks komisjonile 
samuti olema jäetud võimalus teha 
ettepanek sanktsiooni vähendada või see 
tühistada erakorraliste majandus- või 
sotsiaalolude tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intressid ja kogutud
trahvid tuleks jaotada nende eurot 
rahaühikuna kasutavate liikmesriikide 
vahel, kellel ei ole ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust.

(12) Intressi mittekandev tagatis tuleks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamisel vabastada, kuid nende 
tagatiste pealt teenitud intresse ja kogutud
trahve tuleks kasutada liidu pikaajaliste 
investeerimis- ja tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
sanktsioonimehhanismide rakendamise 
üksikotsuste vastuvõtmise õigus tuleb anda 
nõukogule. Osana liikmesriikide 
majanduspoliitika kooskõlastamisest, mida 
nõukogu teostab vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõikele 1, on need 
üksikotsused lahutamatuteks 
järelmeetmeteks meetmetele, mille 
nõukogu on vastu võtnud vastavalt 
aluslepingu artiklitele 121 ja 126 ning 
määrustele (EÜ) nr 1466/97 ja (EÜ) nr 
1467/97. 

(13) Käesolevas määruses sätestatud 
sanktsioonimehhanismide rakendamise 
üksikotsuste vastuvõtmise õigus tuleb anda 
nõukogule. Osana liikmesriikide 
majanduspoliitika kooskõlastamisest, mida 
nõukogu teostab vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 121 lõikele 1, on need 
üksikotsused lahutamatuteks 
järelmeetmeteks meetmetele, mille 
nõukogu on vastu võtnud vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklitele 121, 126 ja 
148 ning määrustele (EÜ) nr 1466/97 ja 
(EÜ) nr 1467/97.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sanktsioonide süsteem, et tõhustada 
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku ja 
parandusliku osa täitmist euroalal. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
stiimulite ja sanktsioonide süsteem, et 
tõhustada stabiilsuse ja kasvu pakti 
ennetusliku ja parandusliku osa täitmist 
euroalal.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu esitab liikmesriigile 
vastavalt aluslepingu artikli 121 lõikele 4 
soovituse võtta vajalikke 
parandusmeetmeid seoses kestva või eriti 
tõsise ja märkimisväärse 
kõrvalekaldumisega ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, nagu sätestatud määruse 
(EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõikes 3, nõuab 
nõukogu komisjoni ettepaneku alusel 
asjaomaselt liikmesriigilt intressi kandva 
tagatise esitamist. Otsus loetakse nõukogu 
poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei 
ole kümne päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on selle vastu võtnud, otsustanud 
kvalifitseeritud häälteenamusega see tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

1. Kui nõukogu esitab liikmesriigile 
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 121 
lõikele 4 soovituse võtta vajalikke 
parandusmeetmeid seoses kestva või eriti 
tõsise ja märkimisväärse 
kõrvalekaldumisega ettevaatlikust 
eelarvepoliitikast, nagu on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõikes 3, 
nõuab nõukogu komisjoni ettepaneku 
alusel ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist asjaomaselt liikmesriigilt 
intressi kandva tagatise esitamist. Otsus 
loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, 
kui nõukogu ei ole kümne päeva jooksul 
pärast seda, kui komisjon on selle vastu 
võtnud, otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt 
aluslepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel asjaomase 
liikmesriigi suhtes intressi mittekandva 
tagatise esitamise nõuet. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul pärast 
seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 126 lõikele 6, et 
liikmesriigis on ülemäärane 
eelarvepuudujääk, kohaldab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel ja pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist 
asjaomase liikmesriigi suhtes intressi 
mittekandva tagatise esitamise nõuet. Otsus 
loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, 
kui nõukogu ei ole kümne päeva jooksul 
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otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt
aluslepingu artikli 293 lõikele 1.

pärast seda, kui komisjon on selle vastu 
võtnud, otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandusolude
esinemise tõttu või asjaomase liikmesriigi 
põhjendatud taotluse alusel, mis on esitatud 
komisjonile kümne päeva jooksul pärast 
nõukogu otsuse vastuvõtmist kooskõlas 
aluslepingu artikli 126 lõikega 6, teha 
ettepaneku vähendada intressi mittekandvat 
tagatist või tühistada see.

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandus- või 
sotsiaalolude esinemise tõttu või 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile 
kümne päeva jooksul pärast nõukogu 
otsuse vastuvõtmist kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 126 lõikega 6, 
teha ettepaneku vähendada intressi 
mittekandvat tagatist või tühistada see.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt
aluslepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid, otsustab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel, et liikmesriik 
peab maksma trahvi. Otsus loetakse 
nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui 
nõukogu ei ole kümne päeva jooksul pärast 

1. Kui nõukogu otsustab vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 126 lõikele 8, et 
liikmesriik ei ole vastuseks nõukogu 
soovitusele võtnud kehtestatud aja jooksul 
tõhusaid meetmeid, otsustab nõukogu 
komisjoni ettepaneku alusel ja pärast 
Euroopa Parlamendiga konsulteerimist,
võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse 
ELi toimimise lepingu artiklit 9, eelkõige 



PA\852022ET.doc 11/12 PE454.659v01-00

ET

seda, kui komisjon on selle vastu võtnud, 
otsustanud kvalifitseeritud 
häälteenamusega see tagasi lükata. 
Nõukogu võib ettepanekut muuta vastavalt 
ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 1.

kõrge tööhõive taseme edendamist, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamist ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastast võitlust silmas pidades,
ning liidu majanduskasvu ja tööhõivega 
seotud eesmärke, et liikmesriik peab 
maksma trahvi. Otsus loetakse nõukogu 
poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei 
ole kümne päeva jooksul pärast seda, kui 
komisjon on selle vastu võtnud, otsustanud 
kvalifitseeritud häälteenamusega see tagasi 
lükata. Nõukogu võib ettepanekut muuta 
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 293 
lõikele 1.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandusolude
esinemise tõttu või asjaomase liikmesriigi 
põhjendatud taotluse alusel, mis on esitatud 
komisjonile kümne päeva jooksul pärast 
nõukogu otsuse vastuvõtmist kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 126 lõikega 
8, teha ettepaneku trahv tühistada või 
vähendada seda.

4. Erandina käesoleva artikli lõikest 2 võib 
komisjon erakorraliste majandus- või 
sotsiaalolude esinemise tõttu või 
asjaomase liikmesriigi põhjendatud 
taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile 
kümne päeva jooksul pärast nõukogu 
otsuse vastuvõtmist kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikli 126 lõikega 8, 
teha ettepaneku trahv tühistada või 
vähendada seda.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 

Intressid, mis komisjon on teeninud artikli 
4 kohaselt esitatud tagatiste pealt, ja 
trahvid, mis ta on kogunud artikli 5 
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kohaselt, arvatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 311 nimetatud muude tulude hulka 
ning need jaotatakse nende eurot 
rahaühikuna kasutavate riikide vahel, 
kellel ei ole aluslepingu artikli 126 lõike 6 
kohaselt kindlaksmääratud ülemäärast 
eelarvepuudujääki ja kelle suhtes ei 
kohaldata ülemäärase tasakaalunihke 
menetlust määruse (EL) nr […/…] 
tähenduses, proportsionaalselt nende 
osale nõudeid täitvate liikmesriikide 
üldises kogurahvatulus. 

kohaselt, arvatakse ELi toimimise lepingu 
artiklis 311 nimetatud muude tulude hulka 
ning neid kasutatakse liidu pikaajaliste 
investeerimis- ja tööhõivealaste 
eesmärkide saavutamise toetamiseks.

Or. en


