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21.6.2011 A7-0184/3 

Tarkistus  3 

Sharon Bowles 

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0184/2011 

Vicky Ford 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset 

COM(2010)0523 – 2010/0277(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 a kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 a. hyväksyy tämän päätöslauselman 

liitteenä olevan lausumansa; 

Or. en 

Jäsenille ilmoitetaan, että lausuman teksti on seuraava: 

"Euroopan parlamentin lausuma vastaavuustaulukoista" 

 

Euroopan parlamentti toteaa täten ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden 

julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista, että parlamentin ja neuvoston talouden 

ohjauspakettia koskevan yleisen sopimuksen yhteydessä saavuttamalla yhteisymmärryksellä, 

ottaen huomioon, että kyseessä oleva säädös on neuvoston direktiivi, ei ole vaikutusta 

vastaavuustaulukkoja koskevien toimielinten välisten neuvotteluiden lopputulokseen." 

Perustelu 

Tähän lausumaan on viitattava lainsäädäntöpäätöslauselmassa. 
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21.6.2011 A7-0184/4 

Tarkistus  4 

Sharon Bowles 

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0184/2011 

Vicky Ford 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset 

KOM(2010)0523 – 2010/0277(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi 

1 b kohta (uusi) 

 

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus 

 1 b. panee merkille tämän 

päätöslauselman liitteenä olevan 

neuvoston lausuman; 

Or. en 

Jäsenille ilmoitetaan, että lausuman teksti on seuraava: 

"Neuvoston lausuma 

 

Neuvosto toteaa täten, että neuvoston ja Euroopan parlamentin neuvottelema yleinen sopimus, 

joka koskee julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja 

yhteensovittamisen tehostamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) 

N:o 1466/97, euroalueen julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta annettua 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, makrotalouden epätasapainon ennalta 

ehkäisemisestä ja korjaamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, 

täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella 

annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 

täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 

muuttamiseksi annettua neuvoston asetusta ja neuvoston direktiiviä jäsenvaltioiden julkisen 

talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista, ei vaikuta vastaavuustaulukkoja koskevien 

toimielinten välisten neuvotteluiden lopputulokseen." 

Perustelu 

Tähän lausumaan on viitattava lainsäädäntöpäätöslauselmassa. 
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21.6.2011 A7-0184/5 

Tarkistus  5 

Sharon Bowles 

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0184/2011 

Vicky Ford 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset 

KOM(2010)0523 – 2010/0277(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. panee merkille tämän 

päätöslauselman liitteenä olevan 

komission lausuman; 

Or. en 

Jäsenille ilmoitetaan, että lausuman teksti on seuraava: 

"Komission lausuma vastaavuustaulukoista 

Komissio palauttaa mieleen sitoutuneensa varmistamaan, että jäsenvaltiot laativat 

vastaavuustaulukot, joissa yhdistetään osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevat 

toimenpiteet, jotka ne hyväksyvät EU:n direktiivin myötä, ja tiedottavat niistä komissiolle 

saattaessaan EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään, kansalaisten hyödyksi, 

lainsäädännön parantamiseksi ja oikeudellisen avoimuuden lisäämiseksi ja jotta helpotettaisiin 

sen tarkastelua, vastaavatko kansalliset säännöt EU:n säännöksiä. 

Komissio pahoittelee sitä, että ehdotukseen neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen 

talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista sisältyvä säännös, jonka tarkoituksena oli tehdä 

vastaavuustaulukoiden laatimisesta pakollista, ei saanut tukea. 

Kompromissin aikaansaamiseksi ja jotta edellä mainittu ehdotus voitaisiin hyväksyä 

välittömästi, komissio voi hyväksyä sen, että vastaavuustaulukoiden pakollisuutta koskeva 

tekstiin sisältyvä säännös korvataan asiaa koskevalla johdanto-osan kappaleella, jossa 

jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan tätä käytäntöä. 

Komission tässä asiassa omaksumaa kantaa ei kuitenkaan tule pitää ennakkotapauksena. 

Komissio jatkaa toimiaan löytääkseen yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa 

asianmukaisen ratkaisun tähän laaja-alaiseen institutionaaliseen kysymykseen." 
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Perustelu 

Tähän lausumaan on viitattava lainsäädäntöpäätöslauselmassa. 
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21.6.2011 A7-0184/6 

Tarkistus  6 

Udo Bullmann, Liem Hoang Ngoc 

S&D-ryhmän puolesta 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0184/2011 

Vicky Ford 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset 

KOM(2010)0523 – 2010/0277(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) numeeriset finanssipoliittiset säännöt, 

joissa vahvistetaan pysyvä rajoite 

finanssipolitiikan harjoittamiselle 

ilmaistuna julkisen talouden kehitystä 

kuvaavana yleisindikaattorina, kuten 

julkisyhteisöjen alijäämä, varainhankinta, 

velka tai jokin niiden keskeinen osatekijä; 

c) maakohtaiset numeeriset 

finanssipoliittiset säännöt, joilla edistetään 

jäsenvaltioiden finanssipolitiikan 

harjoittamisen johdonmukaisuutta 

jäsenvaltioiden SEUT:n mukaisten 

vastaavien velvoitteiden kanssa ilmaistuna 

julkisen talouden kehitystä kuvaavana 

yleisindikaattorina, kuten julkisyhteisöjen 

alijäämä, varainhankinta, velka tai jokin 

niiden keskeinen osatekijä sekä niiden 

vaikutus investointien määrään tai 

työttömyysasteeseen; 

Or. en 

Perustelu 

Talousarviopolitiikkaa pitäisi käyttää välineenä, jolla parannetaan jäsenvaltioiden yleistä 

taloustilannetta korjaamalla työttömyyden ja vähäisten investointien kaltaisia makrotalouden 

epätasapainotiloja. Talousarviopolitiikkoja ei saisi pitää ainoastaan velan vähentämisen 

välineinä. 
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21.6.2011 A7-0184/7 

Tarkistus  7 

Udo Bullmann, Liem Hoang Ngoc 

S&D-ryhmän puolesta 

Philippe Lamberts 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0184/2011 

Vicky Ford 

Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset 

KOM(2010)0523 – 2010/0277(NLE) 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) poikkeuksen mahdollistavat lausekkeet, 

joissa esitetään vähäinen määrä sääntöjen 

väliaikaisen noudattamatta jättämisen 

mahdollistavia erityistilanteita. 

d) poikkeuksen mahdollistavat lausekkeet, 

joissa esitetään sääntöjen väliaikaisen 

noudattamatta jättämisen mahdollistavat 

erityistilanteet ja erityisesti ne, jotka 

käyvät ilmi makrotaloutta ja sosiaalista 

tilannetta kuvaavista indikaattoreista. 

Or. en 

Perustelu 

Julkisen talouden kehyksiä koskevat poikkeuslausekkeet ovat tarpeen, jotta jäsenvaltiot voivat 

vastata riittävän joustavasti erityisiin tilanteisiin ja noudattaa syklin vastaista politiikkaa. 

 

 


