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Tarkistus 7
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Makrotalouden epätasapainon ennalta 
ehkäisemisestä ja korjaamisesta 16 päivänä 
marraskuuta 2011 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
N:o 1176/20111 otetaan käyttöön 
varoitusmekanismi, jonka tarkoituksena on 
helpottaa epätasapainojen varhaista 
havaitsemista ja seurantaa. Tässä 
mekanismissa komissio laatii vuotuisen 
varoitusmekanismia koskevan 
kertomuksen, joka sisältää talous- ja 
rahoitustilannetta koskevan kvalitatiivisen 
arvioinnin ja jossa nimetään jäsenvaltiot, 
joissa komission mukaan saattaa esiintyä 
epätasapainoa tai sen uhkaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________
1 EUVL L 306, 23.11.2011, s.25.

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Luotettavat tilastotiedot muodostavat 
makrotalouden epätasapainojen tehokkaan 
valvonnan perustan. Luotettavien ja 

(3) Luotettavat, perusteelliset, 
paikkansapitävät ja hyödylliset
tilastotiedot muodostavat makrotalouden 
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riippumattomien tilastotietojen 
takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kansallisten 
tilastoviranomaisten ammatillinen 
riippumattomuus Euroopan tilastoista 11 
päivänä maaliskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 223/20093

vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti.

epätasapainojen tehokkaan valvonnan 
perustan. Luotettavien ja riippumattomien 
tilastotietojen takaamiseksi jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava kansallisten 
tilastoviranomaisten ammatillinen 
riippumattomuus Euroopan tilastoista 11 
päivänä maaliskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 223/20093

vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti.

__________________ __________________
3 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164. 3EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. pl

Tarkistus 9
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Luotettavat tilastotiedot muodostavat
makrotalouden epätasapainojen tehokkaan 
valvonnan perustan. Luotettavien ja 
riippumattomien tilastotietojen 
takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kansallisten 
tilastoviranomaisten ammatillinen 
riippumattomuus Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 223/20093

vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti.

(3) Luotettavat tilastotiedot ovat olennaisia
makrotalouden epätasapainojen tehokkaan 
valvonnan kannalta. Luotettavien ja 
riippumattomien tilastotietojen 
takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava kansallisten 
tilastoviranomaisten ammatillinen 
riippumattomuus Euroopan tilastoista 
11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 223/20093

vahvistettujen Euroopan tilastoja koskevien 
käytännesääntöjen mukaisesti.

__________________ __________________
3 EUVL L 87, 31.3.2009, s.164. 3 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

Or. fr
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Perustelu

Tilastot eivät ole ainoa tietolähde.

Tarkistus 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi huolehdittava myös 
jatkossa luotettavien tilastotietojen 
saatavuudesta, jotta unionin politiikoissa 
voidaan reagoida paremmin aluetasolla 
ilmeneviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
alueellisiin realiteetteihin.

Or. en

Tarkistus 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Olisi otettava käyttöön luotettava 
menettely makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn kannalta olennaisten 
tietojen kokoamista, seurantaa ja 
julkaisemista sekä kyseisten tietojen 
pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa 
parantamista varten eurooppalaisten 
tilastojen laadunhallintaa koskevien 
komission kehysten4 mukaisesti. 
Komission perustama makrotaloustilastoja 
käsittelevien johtajien ryhmä (DMES) on 
sopiva asiantuntijaryhmä antamaan 
komissiolle (Eurostatille) tarvittavaa apua 
varman laadunvalvontamenettelyn 
soveltamisessa makrotalouden 

(5) Olisi otettava käyttöön luotettava 
menettely makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn kannalta olennaisten 
tietojen keräämistä, kokoamista, seurantaa 
ja julkaisemista sekä kyseisten tietojen 
pohjana olevien tilastotietojen jatkuvaa 
parantamista varten eurooppalaisten 
tilastojen laadunhallintaa koskevien 
komission kehysten4 mukaisesti. 
Komission perustama makrotaloustilastoja 
käsittelevien johtajien ryhmä (DMES), 
jossa on mukana asiantuntijoita 
Euroopan tilastojärjestelmää 
käsittelevästä komiteasta ja Euroopan 
keskuspankkijärjestelmästä, on sopiva 
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epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisiin tietoihin.

asiantuntijaryhmä antamaan komissiolle 
(Eurostatille) tarvittavaa apua varman 
laadunvalvontamenettelyn soveltamisessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisiin tietoihin.

__________________ __________________
4 COM(2005)217 lopullinen ja 
COM(2011)211 lopullinen.

4COM(2005)0217 ja COM(2011)0211.

Or. pl

Tarkistus 12
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On tärkeää, että unionin toiminnassa 
tarvittava tilastotuotanto perustuu vain 
luotettaviin tietoihin. Tuotettaessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja, 
jotka ovat keskeinen tekijä unionin 
makrotalouden epätasapainojen 
havaitsemisessa sekä unionin liiallisten 
makrotalouden epätasapainojen ennalta 
ehkäisemisessä ja korjaamisessa, 
epäluotettavat tiedot voivat vaikuttaa 
tuntuvasti unionin etuun. Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, 
joilla tehostetaan makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen tuottamista, 
toimittamista ja laadunvalvontaa. 
Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten 
pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen toimittamista 
ja laadunvalvontaa. Jotta estettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen 

(6) On tärkeää, että unionin toiminnassa 
tarvittava tilastotuotanto perustuu vain 
luotettaviin tietoihin. Tuotettaessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja, 
jotka ovat keskeinen tekijä unionin 
makrotalouden epätasapainojen 
havaitsemisessa sekä unionin liiallisten 
makrotalouden epätasapainojen ennalta 
ehkäisemisessä ja korjaamisessa, 
epäluotettavat tiedot voivat vaikuttaa 
tuntuvasti unionin etuun. Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, 
joilla tehostetaan makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen tuottamista, 
toimittamista ja laadunvalvontaa. 
Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten 
pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen toimittamista 
ja laadunvalvontaa.
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vääristely, olisi otettava käyttöön 
taloudellisia seuraamuksia koskeva 
mekanismi, jolla varmistettaisiin myös, 
että näiden olennaisten tuottamisessa 
noudatetaan asianmukaista 
huolellisuutta.

Or. en

Tarkistus 13
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) On tärkeää, että unionin toiminnassa 
tarvittava tilastotuotanto perustuu vain 
luotettaviin tietoihin. Tuotettaessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja, 
jotka ovat keskeinen tekijä unionin 
makrotalouden epätasapainojen 
havaitsemisessa sekä unionin liiallisten 
makrotalouden epätasapainojen ennalta 
ehkäisemisessä ja korjaamisessa, 
epäluotettavat tiedot voivat vaikuttaa 
tuntuvasti unionin etuun. Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, 
joilla tehostetaan makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen tuottamista, 
toimittamista ja laadunvalvontaa. 
Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten 
pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen toimittamista 
ja laadunvalvontaa. Jotta estettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen 
vääristely, olisi otettava käyttöön 
taloudellisia seuraamuksia koskeva 
mekanismi, jolla varmistettaisiin myös, että 

(6) On tärkeää, että unionin toiminnassa 
tarvittava tilastotuotanto perustuu vain 
luotettaviin tietoihin. Tuotettaessa 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja, 
jotka ovat keskeinen tekijä unionin 
makrotalouden epätasapainojen 
havaitsemisessa sekä unionin liiallisten 
makrotalouden epätasapainojen ennalta 
ehkäisemisessä ja korjaamisessa, 
epäluotettavat tiedot voivat vaikuttaa 
tuntuvasti unionin etuun. Makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
suorittamiseen tarvitaan lisätoimenpiteitä, 
joilla tehostetaan makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen tuottamista, 
toimittamista ja laadunvalvontaa. 
Toimenpiteillä olisi lisättävä tilastollisten 
pohjatietojen luotettavuutta ja tehostettava 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisten tietojen toimittamista 
ja laadunvalvontaa. Jotta estettäisiin 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
tahallinen tai törkeän tuottamuksellinen 
vääristely, olisi otettava käyttöön 
euroalueen jäsenvaltioihin sovellettava 
taloudellisia seuraamuksia koskeva 



PE524.765v01-00 8/27 AM\1012238FI.doc

FI

näiden olennaisten tuottamisessa 
noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.

mekanismi, jolla varmistettaisiin myös, että 
näiden olennaisten tietojen tuottamisessa 
noudatetaan asianmukaista huolellisuutta.

Or. en

Tarkistus 14
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta voitaisiin täydentää tilastojen 
vääristämisestä määrättävien sakkojen 
laskentatapaa koskevia sääntöjä sekä 
menettelysääntöjä, joita komissio 
noudattaa tällaisten toimien tutkimisessa, 
komissiolle olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’perussopimus’, 290 artiklan 
mukaisesti siirrettävä valta antaa 
säädöksiä yksityiskohtaisista perusteista, 
joilla vahvistetaan sakon määrä ja joilla 
komissio suorittaa tutkimuksiaan. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Komission ja jäsenvaltioiden 
tilastoviranomaisten olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja käytävä jatkuvaa 
vuoropuhelua varmistaakseen 
jäsenvaltioiden raportoimien 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen ja 
niiden perustana olevien tilastotietojen 
laadun.

(8) Komission ja jäsenvaltioiden 
tilastoviranomaisten olisi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä ja käytävä jatkuvaa 
vuoropuhelua varmistaakseen 
jäsenvaltioiden raportoimien 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen ja 
niiden perustana olevien tilastotietojen 
laadun ja paikkansapitävyyden. 
Makrotalouden epätasapainoon 
kytkeytyvien tietojen laajuus on 
määriteltävä täsmällisesti. 

Or. pl

Tarkistus 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi kannustettava ottamaan 
käyttöön oikeudellinen järjestelmä 
”tilastojen luotettavuutta koskevia 
sitoumuksia” varten. Luottamusta 
tilastolaitoksiin voidaan lisätä 
noudattamalla ESS:n (Euroopan 
tilastojärjestelmän) puitteissa tietojen 
luottamuksellisuutta koskevaa sääntöä 
sekä toissijaisuusperiaatetta.

Or. en

Tarkistus 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta voidaan varmistaa, 
perusteelliset, paikkansapitävät ja 
laadukkaat tiedot, olisi otettava käyttöön 
järjestelmä, jolla tutkitaan rajat ylittävien 
alueiden sosiaalis-taloudellisia prosesseja, 
ja tilastoja olisi laadittava myös 
makroalueita varten siten, että saadaan 
luotettava, täysipainoinen ja 
paikkansapitävä käsitys sekä kaupunki-
että maaseutualueiden alueellisesta 
kehityksestä ja makroaluekehityksestä. 

Or. pl

Tarkistus 18
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yhteisistä säännöksistä ja 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o …/2013 todetaan, että ERI-
rahastojen toteuttaminen kytkeytyy muun 
muassa talouden tehokkaaseen 
ohjaukseen ja hallintaan ja 
makrotalouden epätasapainoa koskevaan 
menettelyyn.

Or. en



AM\1012238FI.doc 11/27 PE524.765v01-00

FI

Tarkistus 19
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Asetuksen (EU) N:o .../2013 23 
artiklan 1 kohdassa todetaan erityisesti, 
että komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
tarkastelemaan uudelleen 
kumppanuussopimustaan ja 
asiaankuuluvia ohjelmiaan ja esittämään 
niihin muutoksia, kun tämä on tarpeen 
sellaisten asiaankuuluvien neuvoston 
suositusten täytäntöönpanon tukemiseksi, 
jotka on annettu makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 1176/2011 7 artiklan 2 kohdan tai 
8 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
edellyttäen että näiden muutosten 
katsotaan olevan tarpeen makrotalouden 
epätasapainon korjaamiseksi.  

Or. en

Tarkistus 20
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Asetuksen (EU) N:o .../2013 23 
artiklan 9 kohdassa ja liitteessä III 
edellytetään myös, että komissio tekee 
neuvostolle ehdotuksen siitä, että 
neuvosto keskeyttää jäsenvaltion 
ohjelmien sitoumukset tai maksut osittain 
tai kokonaisuudessaan, jos neuvosto 
hyväksyy kaksi peräkkäistä suositusta 
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samassa liiallista epätasapainoa 
koskevassa menettelyssä makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta annetun asetuksen (EU) 
N:o 1176/2011 8 artiklan 3 kohdan tai 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 21
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Maksujen keskeyttämistä 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn perusteella olisi kuitenkin 
käytettävä vasta viimeisenä keinona, ja 
keskeytyksissä olisi otettava huomioon 
työttömyyttä, köyhyyttä ja BKT:n 
supistumista koskevien indikaattorien 
perinpohjainen analyysi. 

Or. en

Tarkistus 22
Ivars Godmanis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Tämän asetuksen olisi 
vaikuttavuuden vuoksi katettava kaikki 
tilastotiedot, jotka kuuluvat 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn soveltamisalaan.

Or. en
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Tarkistus 23
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
sellaisten tilastotietojen toimittamisesta ja 
laadunvalvonnasta, jotka kootaan tai 
lähetetään sellaisia asetuksen (EU) N:o 
1176/2011 3–11 artiklalla käyttöön otettuja 
menettelyitä varten, joiden tavoitteena on 
havaita makrotalouden epätasapainot sekä 
ehkäistä ja korjata liiallisia makrotalouden 
epätasapainoja unionissa, jäljempänä
’makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaiset tiedot’.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt 
sellaisten tietojen, myös tilastotietojen,
toimittamisesta ja laadunvalvonnasta, jotka 
kootaan tai lähetetään sellaisia asetuksen 
(EU) N:o 1176/2011 3–11 artiklalla 
käyttöön otettuja menettelyitä varten, 
joiden tavoitteena on havaita 
makrotalouden epätasapainot sekä ehkäistä 
ja korjata liiallisia makrotalouden 
epätasapainoja unionissa, jäljempänä 
’makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaiset tiedot’.

Or. fr

Perustelu

Vaikka tilastot ovat olennaisia, ne eivät ole ainoa hyödyllisten tietojen lähde makrotalouden 
epätasapainon havaitsemista, ennalta ehkäisemistä ja korjaamista varten. 

Tarkistus 24
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asianomaisen jäsenvaltion ylin elin, 
joka valvoo sen toimittamien tietojen 
laatua, myöntää sertifikaatin 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisista 
tiedoista.
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Or. fr

Perustelu

On ehdotettu, että ylimmät kansalliset valvontaelimet antaisivat – riippumattoman asemansa 
perusteella – erillisen sertifikaatin jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laadusta.

Tarkistus 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille joka 
vuosi asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 
artiklassa säädetyn vuotuisen 
varoitusmekanismia koskevan 
kertomuksen aikataulun. Tämän aikataulun 
ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen 
ja kalentereiden perusteella komissio 
päättää myös koontipäivän 
mahdollisimman ajantasaisten 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
toimittamista varten ja antaa sen tiedoksi 
jäsenvaltioille.

3. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille joka 
vuosi asetuksen (EU) N:o 1176/2011 3 
artiklassa säädetyn vuotuisen 
varoitusmekanismia koskevan 
kertomuksen aikataulun. Tämän aikataulun 
ja 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen 
ja kalentereiden perusteella komissio 
päättää myös koontipäivän 
mahdollisimman ajantasaisten 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
toimittamista varten ja antaa sen tiedoksi 
jäsenvaltioille ja tekee päätöksen tällaisten 
tietojen toimittamismenettelystä 
kokonaisuudessaan.

Or. pl

Tarkistus 26
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädökset määritelläkseen 
laaturaporttien yksityiskohtaiset 
soveltamissäännöt, rakenteen ja 

3. Komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset määritelläkseen laaturaporttien 
yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, 
rakenteen ja jaksoittaisuuden. Nämä 
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jaksoittaisuuden. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

delegoidut säädökset hyväksytään 
12 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 27
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltiot ovat epävarmoja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
kokoamista ja toimittamista koskevien 
sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta, 
kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä 
komissiolta (Eurostatilta) selvennystä. 
Komissio käsittelee kysymykset nopeasti ja 
toimittaa selvennyksensä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, komission perustamalle 
makrotaloustilastoja käsittelevälle 
asiantuntijaryhmälle, kaikille 
jäsenvaltioille ja yleisölle.

1. Jos jäsenvaltiot ovat epävarmoja 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
kokoamista ja toimittamista koskevien 
sääntöjen asianmukaisesta soveltamisesta, 
kyseisen jäsenvaltion on pyydettävä 
komissiolta (Eurostatilta) selvennystä. 
Komissio käsittelee kysymykset nopeasti ja 
toimittaa selvennyksensä kyseiselle 
jäsenvaltiolle, komission perustamalle 
makrotaloustilastoja käsittelevälle 
asiantuntijaryhmälle, Euroopan 
tilastojärjestelmää käsittelevän komitean 
ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän 
asiantuntijoille, kaikille jäsenvaltioille ja 
yleisölle.

Or. pl

Tarkistus 28
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelot ja 
lähetettävä ne komissiolle (Eurostatille) 
viimeistään […][yhdeksän kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 

2. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelot ja 
lähetettävä ne komissiolle (Eurostatille) 
viimeistään […][yhdeksän kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
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– julkaisutoimisto lisää tarkan päivämäärän 
julkaisemisen yhteydessä]. Komissio 
(Eurostat) hyväksyy 
täytäntöönpanosäädökset, joissa 
määritellään kyseisien luetteloiden rakenne 
ja niiden ajantasaistamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt viimeistään 
[…][kuuden kuukauden kuluessa tämän 
asetuksen hyväksymisestä –
julkaisutoimisto lisää tarkan päivämäärän 
julkaisemisen yhteydessä]. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

– julkaisutoimisto lisää tarkan päivämäärän 
julkaisemisen yhteydessä]. Komissio 
(Eurostat) hyväksyy delegoidut säädökset, 
joissa määritellään kyseisien luetteloiden 
rakenne ja niiden ajantasaistamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
viimeistään […][kuuden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä 
– julkaisutoimisto lisää tarkan päivämäärän 
julkaisemisen yhteydessä]. Nämä 
delegoidut säädökset hyväksytään 
12 artiklassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 29
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
luettelonsa.

3. Jäsenvaltioiden on julkistettava 
luettelonsa kuukauden kuluessa siitä, kun 
ne on toimitettu komissiolle.

Or. bg

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tiedottamisen parantamiseksi varmistettava, että lähteitä koskevat luettelot 
julkistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun ne on toimitettu komissiolle.

Tarkistus 30
Patrice Tirolien

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio (Eurostat) antaa neuvoston 
päätöksellä 74/122/ETY7 perustetulle 
talouspoliittiselle komitealle kertomuksen 
virkamatkojen tuloksista, mukaan lukien 
huomautukset, jotka kyseinen jäsenvaltio 
on mahdollisesti esittänyt tuloksista. Kun 
kertomukset ja kyseisen jäsenvaltion niistä 
mahdollisesti esittämät huomautukset on 
toimitettu talouspoliittiselle komitealle, ne 
on julkistettava, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tilastosalaisuutta koskevia 
asetuksen (EY) N:o 223/2009 säännöksiä.

3. Komissio (Eurostat) antaa neuvoston 
päätöksellä 74/122/ETY7 perustetulle 
talouspoliittiselle komitealle ja Euroopan 
parlamentille kertomuksen virkamatkojen 
tuloksista, mukaan lukien huomautukset, 
jotka kyseinen jäsenvaltio on mahdollisesti 
esittänyt tuloksista. Kun kertomukset ja 
kyseisen jäsenvaltion niistä mahdollisesti 
esittämät huomautukset on toimitettu 
talouspoliittiselle komitealle ja Euroopan 
parlamentille, ne on julkistettava, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tilastosalaisuutta 
koskevia asetuksen (EY) N:o 223/2009 
säännöksiä.

______________ _______________
7 EYVL L 63, 5.3.1974, s. 21. 7 EYVL L 63, 5.3.1974, s. 21.

Or. fr

Tarkistus 31
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio (Eurostat) vahvistaa säännöt ja 
menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden 
valintaan, ottaen huomioon
asiantuntijoiden asianmukaisen 
jakautumisen jäsenvaltioiden kesken ja 
noudattaen asiantuntijoiden vuorottelua
jäsenvaltioiden välillä, sekä säännöt ja 
menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden 
työskentelyä koskeviin järjestelyihin ja 
rahoituksen yksityiskohtiin. Komissio 
(Eurostat) jakaa jäsenvaltioiden kanssa 
kaikki kustannukset, joita jäsenvaltioille 
aiheutuu niiden kansallisten 
asiantuntijoiden komissiolle antamasta 
avusta.

5. Komissio (Eurostat) vahvistaa säännöt ja 
menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden 
valintaan ja joilla on varmistettava
asiantuntijoiden asianmukainen
jakautuminen jäsenvaltioiden kesken ja 
asiantuntijoiden oikea-aikainen vuorottelu
jäsenvaltioiden välillä, sekä säännöt ja 
menettelyt, jotka liittyvät asiantuntijoiden 
työskentelyä koskeviin järjestelyihin ja 
rahoituksen yksityiskohtiin. Komissio 
(Eurostat) jakaa jäsenvaltioiden kanssa 
kaikki kustannukset, joita jäsenvaltioille 
aiheutuu niiden kansallisten 
asiantuntijoiden komissiolle antamasta 
avusta.

Or. bg
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Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että asiantuntijoiden lausunnot ovat puolueettomia, on syytä 
huolehtia oikeasta valinnasta, jakaumasta sekä oikea-aikaisesta vuorottelusta.

Tarkistus 32
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio (Eurostat) voi esittää 
varauksen jäsenvaltion toimittamien 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
laadusta. Jos komissio (Eurostat) aikoo 
tehdä ja julkistaa tietoja koskevan 
varauksen, se ilmoittaa siitä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen 
komitean puheenjohtajalle viimeistään 
kolme työpäivää ennen suunniteltua 
julkistamispäivää. Jos asiassa päästään 
ratkaisuun tietojen ja varauksen 
julkistamisen jälkeen, tieto varauksen 
peruuttamisesta julkistetaan välittömästi.

3. Komissio (Eurostat) voi esittää 
varauksen jäsenvaltion toimittamien 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisten tietojen 
laadusta. Jos komissio (Eurostat) aikoo 
tehdä ja julkistaa tietoja koskevan 
varauksen, se ilmoittaa siitä asianomaiselle 
jäsenvaltiolle sekä talouspoliittisen 
komitean puheenjohtajalle viimeistään 
kuukautta ennen suunniteltua 
julkistamispäivää ja julkistaa varauksen, 
jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut korjaavia 
toimenpiteitä ennen julkistamispäivää. Jos 
asiassa päästään ratkaisuun tietojen ja 
varauksen julkistamisen jälkeen, tieto 
varauksen peruuttamisesta julkistetaan 
välittömästi.

Or. bg

Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava tilaisuus korjata makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja koskevat virheensä ennen kuin kyseiset tiedot 
julkistetaan virallisesti. 

Tarkistus 33
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden 
antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä 
muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin 
tietoihin ja esittää muutetut tiedot muutosta 
koskevine perusteluineen. Komissio 
(Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot 
muutosta koskevine perusteluineen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle 
viimeistään kolme työpäivää ennen 
suunniteltua julkistamispäivää.

4. Jos on näyttöä siitä, että jäsenvaltioiden 
antamat tiedot eivät ole 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisia, komissio (Eurostat) voi tehdä 
muutoksia jäsenvaltioiden toimittamiin 
tietoihin ja esittää muutetut tiedot muutosta 
koskevine perusteluineen. Komissio 
(Eurostat) ilmoittaa muutetut tiedot 
muutosta koskevine perusteluineen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
talouspoliittisen komitean puheenjohtajalle 
viimeistään kymmenen työpäivää ennen 
suunniteltua julkistamispäivää.

Or. bg

Tarkistus 34
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto voi komission ehdotuksesta 
päättää sakon määräämisestä 
jäsenvaltiolle, joka vääristelee tahallisesti 
tai törkeän tuottamuksellisesti 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto voi komission ehdotuksesta 
päättää sakon määräämisestä jäsenvaltiolle, 
joka vääristelee tahallisesti tai törkeän 

1. Neuvosto voi komission ehdotuksesta 
päättää sakon määräämisestä euroalueen 
jäsenvaltiolle, joka vääristelee tahallisesti 
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tuottamuksellisesti makrotalouden 
epätasapainoa koskevan menettelyn 
kannalta olennaisia tietoja.

tai törkeän tuottamuksellisesti 
makrotalouden epätasapainoa koskevan 
menettelyn kannalta olennaisia tietoja.

Or. en

Tarkistus 36
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on 
oltava tehokas, varoittava ja oikeassa 
suhteessa vääristelyn luonteeseen, 
vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla 
enintään 0,05 prosenttia suhteessa 
kyseisen jäsenvaltion BKT:hen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on 
oltava tehokas, varoittava ja oikeassa 
suhteessa vääristelyn luonteeseen, 
vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla 
enintään 0,05 prosenttia suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen.

2. Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on 
oltava tehokas, varoittava ja oikeassa 
suhteessa vääristelyn luonteeseen, 
vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla 
enintään 0,02 prosenttia suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen.

Or. en

Tarkistus 38
Oldřich Vlasák
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on 
oltava tehokas, varoittava ja oikeassa 
suhteessa vääristelyn luonteeseen, 
vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla 
enintään 0,05 prosenttia suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen.

2. Edellä 1 kohdassa mainitun sakon on 
oltava tehokas, varoittava ja oikeassa 
suhteessa vääristelyn luonteeseen, 
vakavuuteen ja kestoon. Sakko saa olla 
enintään 0,025 prosenttia suhteessa 
kyseisen jäsenvaltion BKT:hen.

Or. en

Tarkistus 39
Nikos Chrysogelos

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiolle, johon sovelletaan 
eurooppalaisia rahastoja koskevaa 
keskeyttämistä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o …/2013 21 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti, määrätään alennettu sakko, 
jossa otetaan huomioon keskeyttämisen 
laajuus.

Or. en
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Tarkistus 40
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi toteuttaa kaikki tarvittavat 
tutkinnat 1 kohdassa tarkoitettujen 
vääristelyjen osoittamiseksi. Komissio voi 
päättää tutkinnan käynnistämisestä, kun 
se toteaa, että on vahvoja viitteitä 
tosiseikoista, jotka todennäköisesti on 
vääristelty. Tutkiessaan epäiltyjä 
vääristelyitä komissio ottaa huomioon 
kaikki kyseisen jäsenvaltion esittämät 
huomautukset. Hoitaakseen tehtävänsä 
komissio voi pyytää jäsenvaltiolta tietoja 
sekä suorittaa tarkastuksia paikan päällä 
ja tutkia makrotalouden epätasapainoa 
koskevan menettelyn kannalta 
olennaisten tietojen pohjana olevia 
tilastotietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. 
Jos kyseisen jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään 
oikeusviranomaisen lupaa ennen paikalla 
toteutettavia tarkastuksia, komissio tekee 
tarvittavat hakemukset.

Poistetaan.

Tutkinnan päätyttyä ja ennen ehdotusten 
tekemistä neuvostolle komissio antaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle tilaisuuden tulla 
kuulluksi tutkinnan kohteena olevista 
asioista. Komissio perustaa neuvostolle 
tekemänsä ehdotukset yksinomaan niiden 
tosiseikkojen varaan, joista 
asianomaisella jäsenvaltiolla on ollut 
tilaisuus esittää huomautuksia.
Komissio kunnioittaa tutkinnan aikana 
kaikilta osin kyseisen jäsenvaltion 
puolustautumisoikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 41
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle 12 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä seuraavista seikoista:

Poistetaan.

a) yksityiskohtaiset perusteet, joilla 
määrätään 1 kohdassa tarkoitetun sakon 
suuruus;
b) yksityiskohtaiset säännöt 3 kohdassa 
tarkoitetuista tutkintamenettelyistä, niihin 
liittyvistä toimenpiteistä ja tutkintaa 
koskevasta raportoinnista;
c) yksityiskohtaiset menettelysäännöt, 
joilla pyritään takaamaan 
puolustautumisoikeudet, mahdollisuus 
tutustua asiakirjoihin, oikeusapu, 
luottamuksellisuus, sekä ajalliset 
säännökset ja 1 kohdassa tarkoitettujen 
sakkojen periminen.

Or. en

Tarkistus 42
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Euroopan unionin tuomioistuimella on 
rajoittamaton toimivalta tarkistaa 
päätökset, joilla neuvosto on määrännyt 
1 kohdan mukaisen sakon. Se voi poistaa 
sakon tai alentaa taikka korottaa sitä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 43
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Jäljempänä olevan 11 artiklan nojalla 
määrättyjen seuraamusten on oltava 
luonteeltaan hallinnollisia.

Or. en

Tarkistus 44
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Edellä olevan 9 artiklan mukaisesti perityt 
sakot ovat perussopimuksen 311 
artiklassa tarkoitettuja muita tuloja, ja ne 
osoitetaan unionin talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 45
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 46
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä kolmeksi vuodeksi 
alkaen kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen hyväksymisestä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen kolmen vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan kyseisessä päätöksessä 
mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 

Poistetaan.
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myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 48
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 9 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 50
Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.
Edellä 9 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä sovellettaessa neuvosto tekee 
ratkaisunsa ottamatta lukuun kyseistä 
jäsenvaltiota edustavan neuvoston 
jäsenen ääntä.

Or. en


