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LYHYET PERUSTELUT

Jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvontaan tarkoitetut unionin ja euroalueen 
menettelyt, joiden avulla vastataan vuonna 2008 alkaneeseen talous- ja rahoituskriisiin, on 
hyväksyttävä siten, että otetaan laajasti huomioon kriisin aiheuttamat taloudelliset ja 
sosiaaliset ongelmat.

Maailmanlaajuisen taloustilanteen heikkenemisen seurauksena unionin kasvu on hidastunut 
voimakkaasti ja jäsenvaltiot ovat ajautuneet vakaviin budjettivaikeuksiin. Vaikka yhtenä 
ratkaisuna näihin ongelmiin on kiistämättä talous- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittaminen 
valtioiden välillä, on ratkaisun täytäntöön panemisessa kuitenkin noudatettava joitakin 
periaatteita:

– Sen ei pidä keskittyä ainoastaan valtioiden talousarviotilanteeseen, ja siinä on otettava 
huomioon investoinnit työmarkkinoihin ja sosiaalisen tilanteen parantaminen. On 
suhtauduttava myönteisesti koulutukseen tai tutkimukseen suunnattuihin julkisiin 
investointeihin, joilla pyritään lisäämään valtion kilpailukykyä tai takaamaan tehokas 
sosiaaliturvajärjestelmä ja sosiaaliset vähimmäisvaatimukset, sillä näiden investointien 
avulla voidaan torjua köyhyyttä ja säilyttää sisäinen kulutus ja näin ollen torjua paremmin 
kriisejä.

– Siinä on noudatettava unionin demokratiaperiaatteita. Vaaleilla valituista edustajista 
koostuville parlamenteille – Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille – on 
täysimääräisesti ja säännöllisesti annettava tietoja yhtä lailla kuin komissiolle ja 
neuvostolle.

– Se ei saa olla vastoin sosiaalista vuoropuhelua koskevia kansallisia ja EU:n periaatteita.
Kollektiivista neuvotteluoikeutta tai lakko-oikeutta, jotka ovat perusoikeuksia, ei voida 
asettaa kyseenalaiseksi jäsenvaltioissa toteutettavaksi suositeltujen rakenne- ja 
työmarkkinauudistusten perusteella.

– Siinä on otettava kokonaisuudessaan huomioon unionin tavoitteet ja keskeiset asiakirjat. 
Kaavaillut toimenpiteet Eurooppa 2020 -strategian saavuttamiseksi työllisyysasteen tai 
köyhyyden torjumisen alalla sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
sosiaalialaa koskevan horisontaalisen lausekkeen noudattaminen ovat osaltaan 
vaikuttamassa unionin talouden elvyttämiseen.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi on 
aiheuttanut vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle sekä 
kasvattanut jyrkästi jäsenvaltioiden 
julkisen talouden alijäämää ja 
velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät 
jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua 
unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

(1) Koko maailmaa kolmen viime vuoden 
aikana koetellut ennennäkemätön kriisi ja 
taloudellisen toiminnan hidastuminen
ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa 
talouskasvulle ja rahoitusvakaudelle, 
pahentaneet huomattavasti 
rahoituksellisia ja taloudellisia 
edellytyksiä sekä sosiaalisia oloja ja 
kasvattaneet jyrkästi jäsenvaltioiden 
julkisen talouden alijäämää ja 
velkaantuneisuutta. Tämä on saanut eräät 
jäsenvaltiot hakemaan rahoitusapua 
unionin järjestelyiden ulkopuolelta.

Or. fr

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Huolimatta joistakin myönteisistä 
elpymisen merkeistä vuonna 2009 
työllisyystilanteen elpyminen on ollut liian 
heikkoa, jotta se olisi vähentänyt pysyvästi 
korkeaa työttömyysastetta. 
Työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto 
on pidentynyt, ja nuorityöttömyys on 
lisääntynyt useissa jäsenvaltioissa. 
Komissio tarkisti syksyllä 2011 
merkittävästi alaspäin vuoden 2012 
talouskasvun ennustettaan 
1,25 prosentista 0,5 prosenttiin unionissa 
ja euroalueella. Vastaavasti 
työllisyyskasvun odotetaan pysähtyvän 
vuonna 2012.

Or. fr
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Vaikka rahoituskriisin kielteisten 
vaikutusten tasapainottamistoimiin on 
ryhdytty, kriisin vaikutus reaalitalouteen, 
työmarkkinoihin ja kansalaisten 
hyvinvointiin on koettu laajalti.

Or. fr

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
unioni ottaa huomioon politiikkansa ja 
toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden suojeluun liittyvät vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Jotta perussopimuksella luotu unionin 
monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle mahdollisesti asetettavat 
poliittiset ehdot olisivat kaikilta osin 
johdonmukaiset keskenään, niiden 

(2) Jotta perussopimuksella luotu unionin 
monenvälinen valvontakehys ja tälle 
rahoitusavulle sekä kasvuun, työllisyyteen 
ja sosiaaliseen edistykseen tähtääville 
kannustimille mahdollisesti asetettavat 
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johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin 
lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen 
ja rahoituksellinen yhdentyminen 
edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta 
voidaan estää vaikeuksien leviäminen 
rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa 
olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

talouspoliittiset ehdot olisivat kaikilta osin 
johdonmukaiset keskenään, niiden 
johdonmukaisuus olisi kirjattava unionin 
lainsäädäntöön. Niiden jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, taloudellinen 
ja rahoituksellinen yhdentyminen 
edellyttää tiukennettua valvontaa, jotta 
voidaan estää vaikeuksien leviäminen 
rahoitusvakautensa osalta vaikeuksissa 
olevasta jäsenvaltiosta koko euroalueelle.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan 
varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen 
tilanteeseen ja suojella muita euroalueen 
jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun 
valvonnan olisi katettava paremmat 
mahdollisuudet saada talouden, julkisen 
talouden ja rahoitustilanteen tiiviissä 
seurannassa tarvittavat tiedot sekä 
säännöllinen raportointi talous- ja 
rahoituskomitealle (EFC) tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka 
pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan rahoitusvakausvälineeltä 
(ERVV), Euroopan vakausmekanismilta 
(EVM), Kansainväliseltä valuuttarahastolta 
(IMF) tai muulta kansainväliseltä 
rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

(4) Jäsenvaltioon, jonka rahayksikkö on 
euro, olisi kohdistettava tiukennettua 
valvontaa, kun sen rahoituksen 
saatavuuteen kohdistuu – tai on vaarassa 
kohdistua – vakava häiriö, jotta voidaan 
varmistaa sen nopea paluu tavanomaiseen 
tilanteeseen ja suojella muita euroalueen 
jäsenvaltioita mahdollisilta kielteisiltä 
heijastusvaikutuksilta. Tämän tiukennetun 
valvonnan olisi katettava paremmat 
mahdollisuudet saada talouden,
sosiaalisten olojen ja työllisyystilanteen 
sekä julkisen talouden ja rahoitustilanteen
tiiviissä seurannassa tarvittavat tiedot sekä 
paremmat mahdollisuudet ottaa käyttöön
säännöllinen raportointi talous- ja 
rahoituskomitealle (EFC), 
työllisyyskomitealle (EMCO) ja 
sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) tai 
näiden tätä tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle. Jäsenvaltioihin, jotka 
pyytävät ennalta varautuvaa apua 
Euroopan 
rahoitusvakausvälineeltä (ERVV), 
Euroopan vakausmekanismilta (EVM), 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 
tai muulta kansainväliseltä 
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rahoituslaitokselta, olisi sovellettava 
samoja valvontaa koskevia 
yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. fr

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Makrotalouden sopeutusohjelman 
kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden 
ja julkisen talouden valvontaa olisi 
tiukennettava voimakkaasti. 
Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan 
luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen 
talouden valvontaprosessit olisi
keskeytettävä sopeutusohjelman keston 
ajaksi raportointivelvoitteiden 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

(5) Makrotalouden sopeutusohjelman 
kohteina olevien jäsenvaltioiden talouden, 
sosiaalisten olojen, julkisen talouden ja 
työllisyystilanteen valvontaa olisi 
tiukennettava voimakkaasti. 
Makrotalouden sopeutusohjelman kattavan 
luonteen vuoksi muut talouden ja julkisen 
talouden valvontaprosessit olisi 
keskeytettävä sopeutusohjelman keston 
ajaksi raportointivelvoitteiden 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Olisi annettava säännöt, joilla 
laajennetaan unionin toimielinten, 
erityisesti Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission, välistä 
vuoropuhelua sekä varmistetaan 
avoimuuden ja vastuullisuuden 
parantuminen.

(6) Olisi annettava säännöt, joilla 
laajennetaan unionin toimielinten, 
erityisesti Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission sekä unionin 
toimielinten ja työmarkkinaosapuolten
välistä vuoropuhelua sekä varmistetaan 
avoimuuden ja vastuullisuuden 
parantuminen.

Or. fr
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Päätös, jossa jäsenvaltion todettaisiin 
laiminlyöneen sopeutusohjelmansa 
noudattamisen, merkitsisi myös unionin 
maksujen ja sitoumusten keskeyttämistä 
yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o XXX 21 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla,

(7) Jäsenvaltiot, joilla on vakavia 
rahoitusvakauteen liittyviä ongelmia tai 
jotka kärsivät tästä uhasta ja/tai jotka 
saavat tai saattavat saada rahoitusapua, 
ovat riippuvaisia EU:n yhteisvastuusta. 
EU:n rakenne- ja koheesiorahastoilla 
voidaan vaikuttaa olennaisesti 
tilanteeseen ja pyrkiä varmistamaan, että 
rahoitusrajoitteista huolimatta toteutetaan 
investointeja unionin kasvutavoitteiden ja 
työllisyysstrategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Sopeutusohjelman 
luonnokseen voitaisiin siis liittää kyseisen 
jäsenvaltion pyyntö saada tilapäinen 
korotus rakenne- ja koheesiorahastoista 
maksettaviin maksuihin tai 
loppumaksuihin,

Or. fr

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen soveltaminen on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklan 3 kohdan 
mukainen. Tämän asetuksen mukaisesti 
tehdyissä päätöksissä noudatetaan 
toissijaisuusperiaatetta, sosiaalista 
vuoropuhelua sekä jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten toimivaltaa 
palkkojenmuodostuksessa ja eläkkeiden 
myöntämisessä.

Or. fr
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimitettava komissiolle, EKP:lle ja 
Euroopan pankkiviranomaiselle vaadittuina 
määräaikoina eriteltyä tietoa sen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
valvonnassa olevien rahoituslaitosten 
rahoitustilanteesta;

(a) toimitettava Euroopan parlamentille,
komissiolle, EKP:lle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle vaadittuina 
määräaikoina eriteltyä tietoa sen 
kansallisten valvontaviranomaisten 
valvonnassa olevien rahoituslaitosten 
rahoitustilanteesta;

Or. fr

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) annettava Euroopan parlamentille, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille 
eriteltyjä tietoja työllisyystilanteesta ja 
sosiaalisista oloista erityisesti 
työmarkkinoiden viimeaikaisesta 
kehityksestä ja tulonjaosta;

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) annettava Euroopan parlamentille, 
komissiolle ja kansallisille parlamenteille 
tietoja julkisista investoinneista, joilla 
pyritään saavuttamaan unionin 
kasvutavoitteet ja työllisyysstrategian 
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tavoitteet.

Or. fr

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa 
säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä 
valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon 
tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 
3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden 
toteutuksessa. Se ilmoittaa 
neljännesvuosittain käyntien tulokset 
talous- ja rahoituskomitealle – tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle – ja arvioi erityisesti 
jatkotoimenpiteiden tarpeellisuutta. Nämä 
tarkastuskäynnit korvaavat asetuksen (EY) 
N:o 1467/97 10 a artiklan 2 kohdassa 
säädetyn paikalla suoritettavan seurannan.

4. Komissio tekee yhdessä EKP:n kanssa 
säännöllisin väliajoin tarkastuskäyntejä 
valvonnan kohteena olevaan jäsenvaltioon 
tarkastaakseen, kuinka tämä edistyy 1, 2 ja 
3 kohdassa mainittujen toimenpiteiden 
toteutuksessa. Se ilmoittaa 
neljännesvuosittain käyntien tulokset 
talous- ja rahoituskomitealle, 
työllisyyskomitealle (EMCO) ja 
sosiaalisen suojelun komitealle (CPS) –
tai näiden tätä tarkoitusta varten 
nimittämälle alakomitealle – ja arvioi 
erityisesti jatkotoimenpiteiden 
tarpeellisuutta. Nämä tarkastuskäynnit 
korvaavat asetuksen (EY) N:o 1467/97 
10 a artiklan 2 kohdassa säädetyn paikalla 
suoritettavan seurannan.

Or. fr

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta aiheutuu merkittäviä 
haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen, neuvosto voi 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 

5. Jos 4 kohdassa säädetyn arvioinnin 
perusteella todetaan, että jatkotoimenpiteet 
ovat tarpeen ja että kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustilanteesta sekä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta aiheutuu 
merkittäviä haittavaikutuksia euroalueen 
rahoitusvakauteen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen vakauteen, neuvosto voi 
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jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen.

määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta suosittaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle rahoitusavun hakemista ja 
makrotalouden sopeutusohjelman 
laatimista. Neuvosto voi päättää julkistaa 
kyseisen suosituksen.

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion 
edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon;

a) Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion 
edustajia ja työmarkkinaosapuolet 
osallistumaan näkemystenvaihtoon;

Or. fr

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan 
rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 
tai muusta unionin ulkopuolisesta 
järjestelystä, on annettava aikomuksensa 
välittömästi tiedoksi neuvostolle, 
komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja 
rahoituskomitea tai alakomitea, jonka tämä 
voi nimittää tätä tarkoitusta varten, käy 
keskusteluja suunnitellusta pyynnöstä 
saatuaan komissiolta sitä koskevan 
arvioinnin. 

Jäsenvaltion, joka on halukas saamaan 
rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, ERVV:ltä, EVM:ltä, 
Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 
tai muusta unionin ulkopuolisesta 
järjestelystä, on annettava aikomuksensa 
välittömästi tiedoksi neuvostolle, 
komissiolle ja EKP:lle. Talous- ja 
rahoituskomitea, työllisyyskomitea ja 
sosiaalisen suojelun komitea tai 
alakomitea, jonka nämä voivat nimittää 
tätä tarkoitusta varten, käyvät keskusteluja 
suunnitellusta pyynnöstä saatuaan 
komissiolta sitä koskevan arvioinnin.

Or. fr
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Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 
julkisen velan kestävyydestä, mukaan 
lukien jäsenvaltion kyky maksaa 
suunniteltu rahoitusapu takaisin, ja 
toimittaa analyysin edelleen talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle.

Jos ERVV:ltä tai EVM:ltä haetaan 
rahoitusapua, komissio laatii – yhdessä 
EKP:n ja mahdollisuuksien mukaan IMF:n 
kanssa – analyysin kyseisen jäsenvaltion 
julkisen velan kestävyydestä, mukaan 
lukien jäsenvaltion kyky maksaa 
suunniteltu rahoitusapu takaisin siten, että 
se samalla saavuttaa unionin 
kasvutavoitteet ja työllisyysstrategian 
tavoitteet, ja toimittaa analyysin edelleen 
talous- ja rahoituskomitealle, 
työllisyyskomitealle ja sosiaalisen 
suojelun komitealle tai näiden tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle.

Or. fr

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
talous- ja rahoitustilanne sekä palauttaa 
kyseisen jäsenvaltion kyky hankkia 
tarvitsemansa rahoitus kokonaisuudessaan 
rahoitusmarkkinoilta. Sopeutusohjelman 
luonnoksessa on otettava asianmukaisesti 
huomioon kyseiselle jäsenvaltiolle 
perussopimuksen 121, 126 ja/tai 

1. Rahoitusapua yhdeltä tai useammalta 
muulta valtiolta, IMF:ltä, ERVV:ltä tai 
EVM:ltä saavan jäsenvaltion on laadittava 
yhteisymmärryksessä komission kanssa –
joka toimii yhteistyössä EKP:n kanssa –
luonnos sopeutusohjelmaksi, jonka 
tarkoituksena on palauttaa vakaa ja kestävä 
taloustilanne, sosiaaliset olot sekä 
rahoitus- ja työllisyystilanne sekä 
palauttaa kyseisen jäsenvaltion kyky 
hankkia tarvitsemansa rahoitus 
kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinoilta. 
Sopeutusohjelman luonnoksessa on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
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148 artiklan mukaisesti annetut 
tämänhetkiset suositukset ja toimet, jotka 
se on toteuttanut niiden noudattamiseksi, ja 
samalla siinä on pyrittävä laajentamaan, 
lujittamaan ja syventämään tarvittavia 
toimenpiteitä.

kyseiselle jäsenvaltiolle perussopimuksen 
121, 126 ja/tai 148 artiklan mukaisesti 
annetut tämänhetkiset suositukset ja toimet, 
jotka se on toteuttanut niiden 
noudattamiseksi, ja samalla siinä on 
pyrittävä laajentamaan, lujittamaan ja 
syventämään tarvittavia toimenpiteitä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan soveltamista, 
unionin kasvutavoitteita ja 
työllisyysstrategian tavoitteita. 
Sopeutusohjelman luonnokseen voitaisiin 
siis liittää kyseisen jäsenvaltion pyyntö 
saada tilapäinen korotus rakenne- ja 
koheesiorahastoista maksettaviin 
maksuihin tai loppumaksuihin.

Or. fr

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
seuraa sopeutusohjelman toteutuksen 
edistymistä ja antaa siitä kolmen 
kuukauden välein tietoa talous- ja 
rahoituskomitealle tai sen tätä tarkoitusta 
varten nimittämälle alakomitealle. Sen on 
erityisesti annettava komissiolle kaikki 
tiedot, jotka tämä katsoo tarpeellisiksi 
ohjelman seurannan kannalta. Sovelletaan, 
mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
seuraa sopeutusohjelman toteutuksen 
edistymistä ja antaa siitä kolmen 
kuukauden välein tietoa talous- ja 
rahoituskomitealle, työllisyyskomitealle ja 
sosiaalisen suojelun komitealle tai näiden 
tätä tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle. Sen on erityisesti annettava 
komissiolle kaikki tiedot, jotka tämä katsoo 
tarpeellisiksi ohjelman seurannan kannalta. 
Sovelletaan, mitä 3 artiklan 3 kohdassa 
säädetään.

Or. fr

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion 
edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

7. Euroopan parlamentin asianomainen 
valiokunta voi kutsua kyseisen jäsenvaltion 
edustajia ja työmarkkinaosapuolet 
osallistumaan näkemystenvaihtoon 
sopeutusohjelman toteutuksen 
edistymisestä ja sen seurauksista.

Or. fr

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi 
kutsua komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä.

8. Kyseisen jäsenvaltion parlamentti voi 
kutsua komission edustajia osallistumaan 
näkemystenvaihtoon sopeutusohjelman 
toteutuksen edistymisestä ja sen 
seurauksista.

Or. fr

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Yhteensopivuus unionin kasvu- ja 

työllisyystavoitteiden kanssa
Tämän asetuksen mukaisella 
makrotalouden sopeutusohjelmien 
täytäntöönpanolla ei pidä antaa 
jäsenvaltioille mahdollisuutta olla 
noudattamatta unionin kasvuun ja 
työllisyysstrategiaan liittyviä 
velvollisuuksia tai olla noudattamatta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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sopimuksen 9 artiklan mukaista yleistä 
velvoitetta edistää korkeaa työllisyystasoa, 
taata asianmukainen sosiaaliturvan taso 
ja torjua sosiaalista syrjäytymistä tai 
jättää tämä velvoite huomiotta.

Or. fr

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Yhteensopivuus kollektiivisen 

neuvotteluoikeuden ja työtaisteluun 
ryhtymistä koskevan oikeuden kanssa 

Unionin oikeuden sekä kansallisten 
lainsäädäntöjen ja käytänteiden 
mukaisesti tämän asetuksen mukaisilla 
makrotalouden sopeutusohjelmilla ei 
puututa työntekijöiden ja työnantajien 
eikä kummankaan osapuolen järjestöjen 
oikeuteen neuvotella työehtosopimuksista 
ja tehdä niitä asianmukaisella tasolla ja 
ryhtyä työmarkkinariidan syntyessä 
oikeuksien puolustamiseen tähtääviin 
kollektiivisiin toimiin ja myös 
lakkotoimintaan.

Or. fr

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä 
ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena 
olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen 
taloutta, julkista taloutta ja 
rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen 

3. Komissio yhteistyössä EKP:n kanssa 
tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä 
ohjelman jälkeisen valvonnan kohteena 
olevaan jäsenvaltioon arvioidakseen sen 
taloutta, julkista taloutta ja 
rahoitustilannetta. Komissio antaa puolen 
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vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi 
talous- ja rahoituskomitealle tai sen tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, 
tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

vuoden välein käyntien tulokset tiedoksi 
talous- ja rahoituskomitealle, 
työllisyyskomitealle ja sosiaalisen 
suojelun komitealle tai näiden tätä 
tarkoitusta varten nimittämälle 
alakomitealle, ja arvioi erityisesti sitä, 
tarvitaanko korjaustoimenpiteitä.

Or. fr


