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Muudatusettepanek  3 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

fraktsiooni PPE nimel 

Antolín Sánchez Presedo,  

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendil 
oli hea meel, et loodi 
finantsstabiilsusmehhanism, mille abil 
tulla toime riikide maksejõuetusriskidega, 
kasutades selle õigusliku alusena osaliselt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 
122, ning et Euroopa Parlament juhtis 
tähelepanu sellele, et päästemeetmete 
paketi alaseid nõukogu otsuseid 
iseloomustab demokraatia puudujääk ja 
vastutuse puudumine, sest nende ostuste 
puhul ei konsulteeritud Euroopa 
Parlamendiga; nõuab, et Euroopa 
Parlament kui kaasseadusandja kaasataks 
kriisiga seotud tulevaste päästepakettide 
ettepanekutesse ja otsustesse; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. soovib kaasseadusandjana rõhutada, et 
ühendusemeetodi alusel tuleb luua alaline 
Euroopa Valuutafond; märgib, et 
Euroopa stabiilsusmehhanism ja/või 
Euroopa Valuutafond peavad igal juhul 
põhinema solidaarsusel, olema allutatud 
tingimusi sätestavatele rangetele 
eeskirjadele ning rahastamine peaks muu 
hulgas tulema liikmesriikide suhtes 
ülemäärase eelarvepuudujäägi, 
ülemäärase võlakoormuse või ülemäärase 
tasakaalustamatuse tagajärjel 
kohaldatavatest trahvidest; 

 

välja jäetud 

Or. en 
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José Manuel García-Margallo y Marfil,  

fraktsiooni PPE nimel 

Antolín Sánchez Presedo,  
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. on seisukohal, et usaldusväärne, tugev, 
vastupidav ja tehniliselt ajakohane alaline 
kriisimehhanism tuleks vastu võtta 
seadusandliku tavamenetluse korras ning 
selle aluseks peaks olema 
ühendusemeetod, mille kaudu Euroopa 
Parlament oleks rohkem kaasatud, et 
parandada demokraatlikku vastutust ning 
toetuda komisjoni ekspertteadmistele, 
sõltumatusele ja erapooletusele; nõuab 
sellega seoses tungivalt, et Euroopa 
Ülemkogu esitaks selleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu läbivaatamise raames 
asjakohase õigusliku aluse; 

 

välja jäetud 

Or. en 
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fraktsiooni PPE nimel 

Antolín Sánchez Presedo,  
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. märgib, et Euroopa 
stabiilsusmehhanism peab igal juhul 
olema allutatud tingimusi sätestavatele 
rangetele eeskirjadele ning rahastamine 
peaks muu hulgas tulema uuenduslikest 
rahastamisvahenditest ja/või 
liikmesriikide suhtes ülemäärase 
eelarvepuudujäägi, ülemäärase 
võlakoormuse või ülemäärase 
tasakaalustamatuse tagajärjel 
kohaldatavatest trahvidest, kui need 
kaasatakse praegu arutlusel olevatesse 
õigusaktidesse ja vastavalt sellele, millise 
kuju nad võtavad; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. rõhutab, et alalise kriisimehhanismi 
rahastamine peab põhinema põhimõttel 
„saastaja maksab”, mis tähendab seda, et 
eelarvedefitsiidi ja võlakoormuse tõttu 
suuremaid riske põhjustavate riikide 
rahastatav maht peaks moodustama 
koguvarast suurema osa; 

 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. soovib kaasseadusandjana rõhutada, 
kui oluline on luua usaldusväärne, tugev, 
vastupidav ja tehniliselt ajakohane alaline 
kriisimehhanism, mis tuleks vastu võtta 
seadusandliku tavamenetluse korras ning 
ühendusemeetodi alusel, et ühelt poolt 
suurendada Euroopa Parlamendi 
kaasatust ja parandada demokraatlikku 
vastutust ning teiselt poolt toetuda 
komisjoni ekspertteadmistele, 
sõltumatusele ja erapooletusele; nõuab 
sellega seoses tungivalt, et Euroopa 
Ülemkogu esitaks selleks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu läbivaatamise raames 
asjakohase õigusliku aluse; 

Or. en 



 

AM\852144ET.doc  PE455.839v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

14.12.2010 B7-0733/9 

Muudatusettepanek  9 

José Manuel García-Margallo y Marfil,  

fraktsiooni PPE nimel 

Antolín Sánchez Presedo,  

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 3 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. märgib, et Euroopa 
stabiilsusmehhanism peab igal juhul 
põhinema solidaarsusel, olema allutatud 
tingimusi sätestavatele rangetele 
eeskirjadele ning rahastamine peaks muu 
hulgas tulema uuenduslikest 
rahastamisvahenditest ja/või 
liikmesriikide suhtes ülemäärase 
eelarvepuudujäägi, ülemäärase 
võlakoormuse või ülemäärase 
tasakaalustamatuse tagajärjel 
kohaldatavatest trahvidest, kui vastav säte 
sisaldub praegu arutlusel olevates 
majanduse juhtimise alastes õigusaktides, 
ja trahvid tuleb esitada nimetatud sättega 
nõutaval kujul; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0733/2010 

Sharon Bowles,  

Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. märgib, et alalist kriisimehhanismi 

tuleks rakendada võimalikult kiiresti, sest 

see tagab turgude stabiilsuse ning kaotab 
ebakindluse võlakirjade suhtes, mis on 

emiteeritud ajutise mehhanismi ajal, kuid 
mis kuuluvad tagasimaksmisele pärast 
alalise kriisimehhanismi loomist; 

 

10. märgib, et alalist kriisimehhanismi 

tuleks rakendada võimalikult kiiresti, sest 

see tagab turgude stabiilsuse ning 
suurendab kindlust võlakirjade suhtes, mis 

on emiteeritud enne alalise 
kriisimehhanismi loomist; 

 

Or. en 
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Alalise kriisimehhanismi loomine euroala finantsstabiilsuse tagamiseks 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 16 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. rõhutab, et erasektor peab samuti 
koormuse jagamises osalema ning sellega 
seoses tuleks kehtestada eeskirjad, mis 

sätestavad erasektori võlausaldajate 

juhtumipõhise osalemise, mis on täielikult 

IMFi poliitikaga kooskõlas; 

 

16. rõhutab, et tuleks kehtestada eeskirjad, 

mis sätestavad erasektori võlausaldajate 

juhtumipõhise osalemise, mis on täielikult 

IMFi poliitikaga kooskõlas; 

Or. en 

 

 


