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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriikide majanduspoliitika 
koordineerimine on ühise huvi küsimus. 
Liikmesriikidel, kelle rahaühik on euro, on 
eriline huvi ja vastutus viia nõukogu 
sõnastatud üldsuuniste raames ellu 
majanduspoliitikat, mis edendab majandus- 
ja rahaliidu nõuetekohast toimimist, ning 
vältida poliitikat, mis seda ohustab.

(1) Liikmesriikide majanduspoliitika 
koordineerimine on ühise huvi küsimus. 
Liikmesriikidel, kelle rahaühik on euro, on 
eriline huvi ja vastutus viia liidu 
institutsioonide sõnastatud üldsuuniste 
raames ellu majanduspoliitikat, mis 
edendab majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohast toimimist, ning vältida 
poliitikat, mis seda ohustab.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võtma meetmeid, et suurendada 
sihipäraste struktuurireformide ja 
investeeringute kaudu oma majanduse 
vastupanuvõimet. 2018. aasta detsembris 
toimunud euroala tippkohtumisel anti 
eurorühmale volitused teha tööd euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi ülesehituse, 
rakendamise üksikasjade ja ajastusega. 
Kandmaks hoolt selle eest, et liikmesriigid 
viivad struktuurireformid ja 
investeeringud ellu järjekindlalt, ühtselt ja 
hästi koordineeritult, on vaja kehtestada 
juhtimisraamistik, et nõukogu saaks 

(2) Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võtma meetmeid, et suurendada 
sihipäraste reformide ja investeeringute 
kaudu oma majanduse vastupanuvõimet. 
2018. aasta detsembris toimunud euroala 
tippkohtumisel anti eurorühmale volitused 
teha tööd euroala lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi 
ülesehituse, rakendamise üksikasjade ja 
ajastusega. Kandmaks hoolt selle eest, et 
liikmesriigid reformiksid oma majandust 
ja investeeriksid sellesse järjekindlalt, 
ühtselt ja hästi koordineeritult, on vaja 
kehtestada juhtimisraamistik, et Euroopa 
Parlament ja nõukogu saaksid esitada 
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esitada strateegilisi suuniseid reformi- ja 
investeerimisprioriteetide kohta, mida 
liikmesriikidel tuleb euroalal järgida. 
Selline raamistik edendaks euroala 
lähenemist ja konkurentsivõimet. Nõukogu 
peaks samuti andma riigipõhiseid 
suuniseid eurot rahaühikuna kasutavate 
liikmesriikide reformi- ja 
investeerimiseesmärkide kohta, mida on 
võimalik lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi raames toetada. Kuna 
sellist raamistikku kohaldatakse vaid nende 
liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on 
euro, peaksid käesoleva määruse alusel 
toimuvatel hääletustel osalema üksnes neid 
liikmesriike esindavad nõukogu liikmed.

strateegilisi suuniseid reformi- ja 
investeerimisprioriteetide kohta, mida 
liikmesriikidel tuleb euroala lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi 
raames järgida. Selline raamistik edendaks 
euroala lähenemist ja konkurentsivõimet 
ning liikmesriikide majanduse 
vastupanuvõimet ja taastumist. Kuna 
sellist raamistikku kohaldatakse vaid nende 
liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on 
euro, peaksid käesoleva määruse alusel 
toimuvatel hääletustel osalema üksnes neid 
liikmesriike esindavad nõukogu liikmed.

Muudatusettepanek3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Liikmesriigid, kelle vääring ei ole 
euro ja kes osalevad 
vahetuskursimehhanismis (ERM II), 
peaksid viivitamata teavitama komisjoni 
sellest, kas nad kavatsevad osaleda 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendis või lähenemise ja 
reformi rahastamisvahendis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformipoliitika prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende prioriteetide 
rakendamist majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raames. Käesolevas määruses võetakse 
arvesse vajadust saavutada euroala kui 

(3) Liidu tasandil moodustavad 
põhjenduses 4 osutatud reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised koos euroala 
käsitlevate soovituste ja riiklike 
reformikavadega Euroopa poolaasta 
raames liikmesriikide reformi- ja 
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terviku reformi- ja 
investeerimisprioriteetide ning rahaühikuna 
eurot kasutavate üksikute liikmesriikide 
reformi- ja investeerimiseesmärkide 
sidusus ning tagada nende kooskõla 
Euroopa poolaastaga.

investeerimisprioriteetide 
kindlaksmääramise raamistiku, et 
edendada liikmesriikide vastupanuvõimet 
ja taastumist ning jälgida nende 
prioriteetide rakendamist. Käesolevas 
määruses võetakse arvesse vajadust 
saavutada euroala kui terviku reformi- ja 
investeerimisprioriteetide ning rahaühikuna 
eurot kasutavate üksikute liikmesriikide 
reformi- ja investeerimiseesmärkide ning 
vabatahtlikul alusel osalevate ERM II 
liikmesriikide ning Euroopa poolaasta, 
Pariisi kokkuleppe ja sotsiaalõiguste 
samba kui liidu strateegiliste 
poliitikavaldkondade sidusus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Majandus- ja rahaliidu praegune 
struktuur on oma olemuselt keeruline ja 
puudulik. Tõhususe ja demokraatliku 
vastutuse parandamiseks nimetab liit 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 16. 
veebruari 2017. aasta resolutsiooniga 
euroala eelarvesuutlikkuse kohta 
(P8_TA(2017)0050) eurorühma 
järgmiseks presidendiks ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismi juhatajate nõukogu 
esimeheks komisjoni asepresidendi. See 
volinik tagaks majanduse juhtimise 
raamistiku elluviimise ning teostaks 
järelevalvet lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi üle. 
Samal ajal tuleb tagada Euroopa 
Parlamendi suurem roll selles uuendatud 
majanduse juhtimise raamistikus.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nõukogu peaks kehtestama igal 
aastal euroala majanduspoliitikat 
käsitleva soovituse osana euroala reformi- 
ja investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised. Nõukogu peaks 
võtma need suunised vastu komisjoni 
soovituse põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega, pärast seda kui 
eurorühm on arutanud reformi- ja 
investeerimisprioriteete, mida ta peab 
suunistesse lisamiseks asjakohaseks ja 
sobivaks. Oma roll on ka iga-aastasel 
euroala tippkohtumisel.

(4) Euroopa Parlament ja nõukogu 
peaksid kehtestama igal aastal ühiselt 
euroala reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised, mis on 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi jaoks asjakohased. 
Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid 
määrama strateegiliste suuniste ühiselt 
kehtestamisel kindlaks koostöö korra. 
Juhtimisraamistikuga tagatakse 
programmi kooskõla liidu muude 
poliitikavaldkondadega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seismaks hea selle eest, et 
strateegilised suunised kajastavad 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi rakendamisel saadud 
kogemusi, peaks komisjon strateegilisi 
suuniseid käsitleva soovituse esitamise 
kõrval teavitama euroala 
majanduspoliitikat käsitleva soovituse 
osana nõukogu sellest, kuidas on järgitud 
strateegilisi suuniseid varasematel aastatel.

(5) Seismaks hea selle eest, et 
strateegilised suunised kajastavad 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi rakendamisel saadud 
kogemusi, peaks komisjon koos 
strateegilisi suuniseid käsitleva 
ettepanekuga, mis peaks olema kooskõlas 
euroala majanduspoliitikat käsitleva 
soovitusega, teavitama Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu sellest, kuidas on 
järgitud strateegilisi suuniseid varasematel 
aastatel.

Muudatusettepanek8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võivad otsustada esitada lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendi 
raames reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekuid. Selleks võtab nõukogu vastu 

(6) Liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võivad otsustada esitada lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendi 
raames reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekuid. 
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soovituse, milles esitatakse riigipõhised 
suunised reformi- ja 
investeerimiseesmärkide kohta, mida 
võidakse liikmesriikides, mille rahaühik 
on euro, lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi raames toetada. 
Nõukogu soovitus peaks olema kooskõlas 
käesoleva määruse alusel vastu võetavate 
strateegiliste suunistega ja riigipõhiste 
soovitustega, mis võetakse paralleelselt 
vastu majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raames pärast 
arutelusid, mida vajaduse korral peetakse 
asjakohastes aluslepingul põhinevates 
komiteedes. Nõukogu soovituses võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka võimalikku 
makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi, mis on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 472/20139 asjakohaste sätete alusel 
heaks kiidetud.
_________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2013. aasta määrus (EL) 
nr 472/2013, millega tugevdatakse 
majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 
liikmesriikide üle, millel on või võivad 
tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel (ELT L 140, 27.5.2013, lk 1).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kvalifitseeritud häälteenamusega 
vastu võetav nõukogu soovitus, milles 
esitatakse riigipõhised suunised reformi- 
ja investeerimiseesmärkide kohta 
liikmesriikides, mille rahaühik on euro, 
peaks põhinema komisjoni soovitusel. See 
protsess ei peaks mõjutama rahaühikuna 
eurot kasutavate liikmesriikide 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendis osalemise 

välja jäetud
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vabatahtlikkust ega komisjoni õigusi selle 
vahendi rakendamisel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nõukogu peaks sätestama 
käesoleva määrusega kehtestatavas 
juhtimisraamistikus strateegilised suunised 
euroala jaoks tervikuna ning andma 
riigipõhiseid suuniseid rahaühikuna eurot 
kasutavate liikmesriikide reformi- ja 
investeerimispakettide eesmärkide kohta. 
Komisjon täidab liidu eelarvet vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 317, mis 
hõlmab rahastamisprogrammide haldamist. 
See ei tohiks piirata komisjoni ülesandeid, 
mis on talle määruse (EL) XXXX/XX 
alusel [reformide tugiprogrammi raames] 
seoses lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendiga antud.

(8) Euroopa Parlament ja nõukogu 
peaksid sätestama käesoleva määrusega 
kehtestatavas juhtimisraamistikus ühiselt 
euroala reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised, mis on lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendi 
jaoks asjakohased. Komisjon täidab liidu 
eelarvet vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 317, mis hõlmab 
rahastamisprogrammide haldamist, 
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise, 
eelarvekontrolli ja parlamentaarse 
aruandekohustuse põhimõtetega. See ei 
tohiks piirata komisjoni ülesandeid, mis on 
talle määruse (EL) XXXX/XX alusel 
[reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi raames] seoses lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendiga 
antud.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nõukogu selgitab komisjoni 
hinnangu põhjal välja, milliseid 
liikmesriike on tabanud suur 
majanduslangus, et kohandada määrusega 
(EL) XXXX/XX [reformide 
tugiprogrammi määrus] ette nähtud 
riiklikke kaasrahastamismäärasid, ilma et 
see piiraks nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1467/97 (nagu seda on muudetud) 

(9) Nõukogu peaks selgitama 
komisjoni hinnangu põhjal ja Euroopa 
Parlamendi resolutsioone nõuetekohaselt 
arvesse võttes välja, kas liikmesriiki on 
tabanud suur majanduslangus, et 
kohandada määrusega (EL) XXXX/XX 
[reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi määrus] ette nähtud 
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artikli 2 lõike 2 kohaldamist. riiklikke kaasrahastamismäärasid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Et tõhustada dialoogi liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
ning tagada selles majandusdialoogis 
suurem läbipaistvus ja vastutus, võib 
Euroopa Parlamendi pädev komisjon 
kutsuda nõukogu eesistuja, komisjoni ja 
vajaduse korral eurorühma esimehe 
parlamendikomisjoni ette, et arutada 
käesoleva määruse alusel võetud 
meetmeid.

(10) Et tõhustada dialoogi liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
ning tagada selles majandusdialoogis 
suurem läbipaistvus ja vastutus, võivad 
Euroopa Parlamendi pädevad komisjonid 
kutsuda nõukogu eesistuja, komisjoni ja 
vajaduse korral eurorühma esimehe ning 
komisjoni esindajana ja eurorühma 
esimehena majandus- ja rahandusvolinikust 
asepresidendi, kui selline ametikoht luuakse, 
parlamendikomisjonide ette, et arutada kõiki 
meetmeid, mis tuleb käesoleva määruse 
alusel vastu võtta. Sellega seoses ja enne, 
kui komisjon esitab oma soovitused 
euroala kohta, võivad Euroopa 
Parlamendi pädevad komisjonid kutsuda 
nõukogu eesistuja, komisjoni presidendi 
ja vajaduse korral eurorühma esimehe 
ning komisjoni esindajana ja eurorühma 
esimehena majandus- ja 
rahandusvolinikust asepresidendi, kui 
selline ametikoht luuakse, 
parlamendikomisjonide ette, et arutada 
euroala majanduspoliitika strateegilisi 
prioriteete, mis aitavad kaasa euroala 
liikmesriikide majanduse lähenemisele ja 
konkurentsivõimele.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sätted euroala lähenemise ja 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sätted euroala lähenemise ja 
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konkurentsivõime rahastamisvahendi 
juhtimisraamistiku kohta määruse (EL) 
XXXX/XX10 kohase reformide 
tugiprogrammi raames.

konkurentsivõime rahastamisvahendi 
juhtimisraamistiku kohta määruse (EL) 
XXXX/XX10 kohase reformide ja 
investeeringute tugiprogrammi raames.

_________________ _________________
10 ELT C ..., ..., lk ... 10 ELT C ..., ..., lk ...

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas määruses on „euroala 
soovitus“ euroala majanduspoliitikat 
käsitlev nõukogu soovitus kooskõlas ELi 
toimimise lepingu artikliga 136 koostoimes 
artikli 121 lõikega 2.

(a) „riigipõhised soovitused“ – 
majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raames nõukogu poolt 
igale liikmesriigile esitatavad soovitused 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 121 lõikega 2 ja artikli 148 
lõikega 4;
(b) „euroala soovitus“ – euroala 
majanduspoliitikat käsitlev nõukogu 
soovitus kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 136 koostoimes artikli 121 
lõikega 2.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega edendatakse selliste 
liikmesriikide majanduse lähenemist ja 
konkurentsivõimet, mille rahaühik on euro, 
määratledes lähenemise ja 
konkurentsivõime rahastamisvahendi 
juhtimisraamistiku, milles sätestatakse

Käesoleva määrusega edendatakse selliste 
liikmesriikide majanduse ülespoole 
suunatud lähenemist ja konkurentsivõimet, 
mille rahaühik on euro, määratledes 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi juhtimisraamistiku, 
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milles sätestatakse euroala reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised.

(a) euroala kui terviku reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised ning
(b) lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendiga seotud reformi- ja 
investeerimiseesmärke käsitlevad 
riigipõhised suunised kooskõlas 
riigipõhiste soovitustega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu kehtestab komisjoni 
soovituse põhjal ja pärast eurorühmas 
toimunud arutelusid igal aastal euroala 
soovituse osana euroala reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
kehtestavad komisjoni ettepaneku põhjal 
ühiselt reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised, mis on 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi jaoks asjakohased.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samal ajal lõikes 1 osutatud 
soovituse esitamisega teavitab komisjon 
nõukogu sellest, kuidas liikmesriigid on 
järginud varasemate aastate strateegilisi 
suuniseid.

2. Samal ajal lõikes 1 osutatud 
ettepaneku esitamisega teavitab komisjon 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellest, 
kuidas liikmesriigid on järginud 
varasemate aastate strateegilisi suuniseid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Riigipõhised suunised

1. Nõukogu võtab komisjoni 
soovituse põhjal vastu soovituse, mis on 
adresseeritud kõikidele liikmesriikidele, 
mille rahaühik on euro, ning millega 
antakse igal aastal reformi- ja 
investeerimiseesmärke käsitlevaid 
riigipõhiseid suunised reformi- ja 
investeerimispakettide jaoks, mille kohta 
liikmesriigid võivad seejärel esitada 
määruse (EL) XXXX/XX [reformide 
tugiprogrammi määrus] alusel 
ettepanekuid.
2. Lõikes 1 osutatud soovitus on 
kooskõlas artiklis 4 osutatud strateegiliste 
suunistega ja asjaomasele liikmesriigile 
esitatud riigipõhiste soovitustega. 
Nõukogu võtab lõikes 1 osutatud 
soovituses nõuetekohaselt arvesse 
määruse (EL) nr 472/2013 artikli 7 lõike 2 
alusel heaks kiidetud võimalikku 
makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral selgitatakse artikli 5 
lõikes 1 osutatud soovituse koostamisel 
komisjoni hinnangu põhjal välja, kas 
liikmesriiki on tabanud suur 
majanduslangus, et kohandada määrusega 
(EL) XXXX/XX [reformide 
tugiprogrammi määrus] ette nähtud 
riiklikke kaasrahastamismäärasid.

Nõukogu selgitab komisjoni hinnangu 
põhjal ja Euroopa Parlamendi 
resolutsioone nõuetekohaselt arvesse 
võttes välja, kas liikmesriiki on tabanud 
suur majanduslangus, et kohandada 
määrusega (EL) XXXX/XX [reformide ja 
investeeringute tugiprogrammi määrus] 
ette nähtud riiklikke 
kaasrahastamismäärasid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tõhustada dialoogi liidu institutsioonide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel, ning tagada suurem 
läbipaistvus ja vastutus, võib Euroopa 
Parlamendi pädev komisjon kutsuda 
nõukogu eesistuja, komisjoni ja vajaduse 
korral eurorühma esimehe 
parlamendikomisjoni ette, et arutada 
käesoleva määruse alusel võetud 
meetmeid.

Et tõhustada dialoogi liidu institutsioonide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel, ning tagada suurem 
läbipaistvus ja vastutus, võivad Euroopa 
Parlamendi pädevad komisjonid kutsuda 
nõukogu eesistuja, komisjoni ja vajaduse 
korral eurorühma esimehe 
parlamendikomisjonide ette, et arutada 
kõiki meetmeid, mis tuleb käesoleva 
määruse alusel vastu võtta.

Sellega seoses ja enne, kui komisjon 
esitab oma soovitused euroala kohta, 
võivad Euroopa Parlamendi pädevad 
komisjonid kutsuda nõukogu eesistuja, 
komisjoni presidendi ja vajaduse korral 
eurorühma esimehe komisjonide ette, et 
arutada euroala majanduspoliitika 
strateegilisi prioriteete, mis aitavad kaasa 
euroala riikide majanduse lähenemisele 
ja konkurentsivõimele.
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