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LÜHISELGITUS

Taustteave

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2011. aasta novembris ametlikult vastu seadusandlike 
ettepanekute paketi eesmärgiga tugevdada majanduse juhtimist ELis ja euroalal. Pakett 
koosnes kuuest ettepanekust, millest neljas käsitletakse eelarveküsimusi, sealhulgas 
stabiilsuse ja kasvu pakti reformi, samas kui kahe uue määruse eesmärk on tuvastada ja 
korrigeerida tekkivaid makromajanduse tasakaalunihkeid ELis ja euroalal.

Eelarveseisundi järelevalvet ning majanduspoliitika järelevalvet ja kooskõlastamise 
tõhustamist käsitleva määruse ning ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise 
kiirendamise ja selgitamise määruse eesmärk oli tugevdada eelarvedistsipliini kogu ELis. 
Määrus eelarve järelevalve tõhusa jõustamise kohta euroalas nägi ühtlasi ette 
finantssanktsioonide vormis jõustamismehhanismid euroala liikmesriikidele. 

Märkused

Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus esitatakse riikide eelarvepoliitikale täiendavad 
järelevalvenõuded, soovitatakse kehtestada eelarve ühine ajakava ja nõutakse nende 
liikmesriikide eelarvealaste otsuste tugevdatud seiret, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust.

Raportöör avaldab heameelt eelarvepoliitika ühtse järelevalve algatuse üle, eelkõige sätete 
üle, mis puudutavad eelarve ühise ajakava kehtestamist, eeskirjadel põhinevat 
eelarveraamistikku ja tõhusamat järelevalvet liikmesriikide üle, kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust. Raportöör arvab siiski, et eelarvejärelevalve 
jõustamisel tuleks alati järgida ELi üldeesmärke ja eelkõige ELi toimimise lepingu artikli 9 
nõudeid, mis on seotud kõrge tööhõive taseme edendamise ning piisava sotsiaalse kaitse 
tagamisega.

Raportöör peab sama oluliseks, et ELi eelarvepoliitika oleks täielikult kooskõlas uue tööhõive 
ja majanduskasvu strateegiaga „Euroopa 2020”, mis on samuti kavandatud selleks, et 
võimaldada ELil kriisist tugevamana välja tulla ning suunata ELi majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu teele, millega kaasneb tööhõive, tootlikkuse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse kõrge tase.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) 17. juunil 2010. aastal kokku tulnud 
Euroopa Ülemkogu võttis vastu uue 
tööhõive ja majanduskasvu strateegia 
„Euroopa 2020”, et võimaldada liidul 
kriisist tugevamana välja tulla ning 
suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele, millega kaasneb tööhõive, 
tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kõrge tase.

Or. en

Selgitus

Majanduse juhtimise valdkonna uus määrus peaks olema kooskõlas strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkidega. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Riigi rahanduse seisundi tugevdamist
tuleks alustada kavandamisetapis ning 
suured vead tuleks tuvastada võimalikult 
varakult. Liikmesriigid ei saaks kasu mitte 
ainult juhtpõhimõtete ja eelarve-
eesmärkide kehtestamisest, vaid ka 
eelarvepoliitika ühtsest seirest.

(5) Riigi rahanduse seisundi
tasakaalustamist tuleks alustada 
kavandamisetapis ning suured vead tuleks 
tuvastada võimalikult varakult.
Liikmesriigid ei saaks kasu mitte ainult 
juhtpõhimõtete ja eelarve-eesmärkide 
kehtestamisest, vaid ka eelarvepoliitika 
ühtsest läbivaatamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, aitaks paremini ühtlustada 
liikmesriikide eelarve koostamise peamisi 
etappe, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel. Eelarve ühise ajakava 
kehtestamine peaks looma sünergiat, 
lihtsustades nende liikmesriikide poliitika 
koordineerimist, kelle rahaühik on euro, ja 
tagama, et nõukogu ja komisjoni soovitusi 
võetakse eelarve vastuvõtmise siseriiklikus 
protsessis asjakohaselt arvesse.

(6) Eelarve ühise ajakava kehtestamine 
liikmesriikide puhul, kelle rahaühik on 
euro, võib aidata paremini ühtlustada
lähteandmeid liikmesriikide eelarve
koostamiseks, suurendades seega Euroopa 
poolaasta tulemuslikkust eelarvepoliitika 
koordineerimisel ja edendada 
majanduskasvu ning tööhõivet. Eelarve 
ühise ajakava kehtestamine peaks looma 
sünergiat, lihtsustades nende liikmesriikide 
poliitika koordineerimist, kelle rahaühik on 
euro, ja tagama, et Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni soovitusi võetakse 
eelarve vastuvõtmise siseriiklikus 
protsessis asjakohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel.
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
kehtestama struktuurselt tasakaalus 
eelarvet käsitlevad eeskirjad, millega 
võetakse siseriiklikusse õigusesse üle liidu
eelarveraamistiku peamised põhimõtted.
Kõnealuseks ülevõtmiseks tuleks

(7) Kindlad tõendid osutavad, et 
eeskirjadel põhinev eelarveraamistik on 
tõhus vahend usaldusväärse ja 
jätkusuutliku eelarvepoliitika tagamisel.
Liidu tasandil seatud eelarve-eesmärkidega 
kooskõlas olevate siseriiklike eelarve-
eeskirjade kehtestamine on esmatähtis 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmise 
tagamiseks. Eelkõige peaksid liikmesriigid 
kehtestama struktuurselt tasakaalus 
eelarvet käsitlevad eeskirjad, millega 
võetakse siseriiklikusse õigusesse üle liidu
eelarve- ja tööhõiveraamistiku peamised 
põhimõtted. Kõnealune ülevõtmine tuleks
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eelistatavalt põhiseaduses sätestada 
siduvad eeskirjad, millega tagatakse 
liikmesriigi ametiasutuste suurim 
pühendumus stabiilsuse ja kasvu pakti 
sätete täitmisel.

teostada siduvate siseriiklike eeskirjadega, 
millega tagatakse liikmesriigi 
ametiasutuste suurim pühendumus 
stabiilsuse ja kasvu pakti sätete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
võivad märkimisväärselt piirata eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärssida eelarvedistsipliinist kinnipidamist. 
Kallutamata ja realistlike 
makromajanduslikke prognoose võib saada 
sõltumatutelt asutustelt.

(8) Kallutatud ja ebarealistlikud 
makromajanduslikud ja eelarveprognoosid 
võivad märkimisväärselt piirata eelarve 
planeerimise tulemuslikkust ja seetõttu 
pärssida eelarvedistsipliinist kinnipidamist. 
Kallutamata ja realistlikumaid 
makromajanduslikke prognoose võib saada 
sõltumatutelt asutustelt.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Järk-järgult tugevdatav järelevalve
täiendaks kehtivaid stabiilsuse ja kasvu 
pakti sätteid ning tõhustaks nende 
liikmesriikide eelarvedistsipliini
järelevalvet, kelle rahaühik on euro. Järk-
järgult tugevdatav seiremenetlus peaks 
aitama saavutada paremaid eelarvetulemusi 
ja seega tooma kasu kõigile 
liikmesriikidele, kelle rahaühik on euro.
Järk-järgult tugevdatava menetluse raames 
on tõhusam seire kasulik eelkõige 

(9) Järk-järgult tugevdatav läbivaatamine
täiendaks kehtivaid stabiilsuse ja kasvu 
pakti sätteid ning tõhustaks nende 
liikmesriikide eelarvedistsipliini
läbivaatamist, kelle rahaühik on euro. Järk-
järgult tugevdatav läbivaatamise menetlus
peaks aitama saavutada paremaid 
eelarvetulemusi ja seega tooma kasu 
kõigile liikmesriikidele, kelle rahaühik on 
euro. Järk-järgult tugevdatava menetluse 
raames on tõhusam läbivaatamine kasulik 
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liikmesriikidele, kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.

eelkõige liikmesriikidele, kelle suhtes 
kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tugevdatud seire liikmesriikide üle, 
kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetlust, peaks aitama 
tuvastada ohtu, et liikmesriik ei suuda 
järgida ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks ette nähtud tähtaega. Kui 
selline oht tuvastatakse, peaks komisjon 
esitama liikmesriigile soovituse võtta 
teatava aja jooksul meetmeid, kusjuures 
taotluse korral tuleks see esitada asjaomase 
liikmesriigi parlamendile. Selline 
hindamine peaks aitama kiiresti kõrvaldada 
mis tahes suundumused, mis võivad 
takistada ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust.

(12) Tugevdatud läbivaatamine 
liikmesriikides, kelle suhtes kohaldatakse 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust, 
peaks aitama tuvastada ohtu, et liikmesriik 
ei suuda järgida ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks ette 
nähtud tähtaega. Kui selline oht 
tuvastatakse, peaks komisjon esitama 
liikmesriigile soovituse võtta teatava aja 
jooksul meetmeid, kusjuures taotluse korral 
tuleks see esitada asjaomase liikmesriigi 
parlamendile. Selline hindamine peaks 
aitama kiiresti kõrvaldada mis tahes 
suundumused, mis võivad takistada 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamist ette nähtud tähtajaks. 
Kõnealuses komisjoni soovituses antav 
hinnang vastavuse kohta peaks olema osa 
pidevast hindamisest, mida komisjon 
teostab selle kohta, kas on võetud tõhusaid 
meetmeid ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks. Hinnates seda, kas 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
kõrvaldamiseks on võetud tõhusaid 
meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse 
tegemisel võtma aluseks selle, kas 
liikmesriik on või ei ole järginud komisjoni 
soovitust ja kui ulatuslikult see mõjutab 
tööhõive eesmärke. Järgimata jätmise 
korral tuleks kaaluda sanktsioonide 
kohaldamist. Samas peaks iga liikmesriik 
säilitama eelarvealase suveräänsuse. 
Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 
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raames eelarve hindamisel arvestavad 
nõukogu ja komisjon nõuetekohaselt 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
rakendamist, mis soodustavad liidu 
jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Selgitus

Eelarve konsolideerimine peaks jätma liikumisruumi, eriti väga tähtsate pikaajaliste 
sotsiaalsete investeeringute ja struktuurireformide tegemiseks. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid avalikustavad igal aastal 
hiljemalt 15. aprilliks koos 
stabiilsusprogrammiga keskpika perioodi 
eelarvekava, mis on kooskõlas keskpika 
perioodi eelarveraamistikuga ja põhineb 
sõltumatul makromajanduslikul prognoosil.

1. Liikmesriigid avalikustavad igal aastal 
hiljemalt 15. aprilliks koos 
stabiilsusprogrammiga keskpika perioodi 
eelarve- ja investeeringute kava, mis on 
kooskõlas keskpika perioodi 
eelarveraamistikuga ja põhineb sõltumatul 
makromajanduslikul prognoosil.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames rakendatakse 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke. Sellised eeskirjad on siduvad, 

1. Liikmesriigid kehtestavad eelarve 
tasakaalu käsitlevad arvulised eelarve-
eeskirjad, millega siseriikliku 
eelarvemenetluse raames rakendatakse 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a 
kohaseid keskpika perioodi eelarve-
eesmärke. Sellised siseriiklikud eeskirjad 
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eelistatavalt sätestatud põhiseaduses ja 
hõlmavad kogu valitsemissektorit.

on siduvad ja hõlmavad kogu 
valitsemissektorit.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hinnang esialgse eelarvekava 
vastavuse kohta liidu majanduskasvu ja 
tööhõive eesmärkidele, liikmesriikide ja 
liidu majanduspoliitika üldsuunistele ning 
liikmesriikide tööhõivepoliitika 
suunistele;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) valitsemissektori kavandatud kulud ja 
tulud protsendina SKPst ning nende 
peamised komponendid, võttes arvesse 
tingimusi ja kriteeriume riigi tulude 
suurendamiseks nii, et see ei hõlma 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõikes 1 
sätestatud suvakohaseid tulumeetmeid;

(c) valitsemissektori kavandatud kulud ja 
tulud protsendina SKPst ning nende 
peamised komponendid, võttes arvesse 
tingimusi ja kriteeriume riigi tulude 
suurendamiseks nii, et see ei hõlma 
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõikes 1 
sätestatud suvakohaseid tulumeetmeid ning 
mõju majanduskasvule ja tööhõivele;

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui komisjon tuvastab, et stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilised 
kohustused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 
esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Kõnealune nõue avalikustatakse.

5. Kui komisjon tuvastab, et stabiilsuse ja 
kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilised 
kohustused on olulisel määral täitmata 
jäetud, nõuab ta kahe nädala jooksul pärast 
esialgse eelarvekava esitamist, et 
asjaomane liikmesriik esitaks uue 
läbivaadatud esialgse eelarvekava. 
Komisjon avalikustab oma nõude ja 
asjaomase liikmesriigi vastuse.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 viidatud arvamus sisaldab 
hinnangut Euroopa Ülemkogu poolt vastu 
võetud strateegiate ja poliitiliste 
eesmärkide rakendamise osas võetud 
liikmesriigi kohustuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4,. Eurorühm arutab komisjoni arvamust 
riiklike eelarvekavade ning eelarveseisundi 
ja -väljavaadete kohta euroalas üldiselt 
komisjoni poolt lõike 3 kohaselt koostatud 

4. Eurorühm arutab komisjoni arvamust 
riiklike eelarvekavade ning eelarveseisundi 
ja -väljavaadete kohta euroalas üldiselt 
komisjoni poolt lõike 3 kohaselt koostatud 
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üldhinnangu alusel. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

üldhinnangu alusel. Eurorühm võib anda
nõukogule soovitusi. Kõnealune hinnang 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
valitsemissektori kavandatud kulusid ja 
tulusid, samuti teavet võetud meetmete 
kohta ja eesmärkide saavutamiseks 
kavandatud meetmete laadi kohta. 
Kõnealune aruanne avalikustatakse.

3. Liikmesriik esitab korrapäraselt 
komisjonile ja majandus- ja 
rahanduskomiteele või selleks ette nähtud 
mis tahes allkomiteele aruandeid, mis 
kajastavad valitsemissektori ja selle 
allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii 
kulude kui ka tulude poolel võetud 
suvakohaste meetmete mõju eelarvele, 
makromajanduslikku arengut, sealjuures 
tööhõivet, valitsemissektori kavandatud 
kulusid ja tulusid, samuti teavet võetud 
meetmete kohta ja eesmärkide 
saavutamiseks kavandatud meetmete laadi 
kohta. Kõnealune aruanne avalikustatakse.

Or. en


