
AD\1204107FI.docx PE648.462v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Budjettivaliokunta

2019/0161(COD)

5.5.2020

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroalueen 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehyksestä
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

Valmistelija (*): Eider Gardiazabal Rubial

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 57 artikla



PE648.462v02-00 2/16 AD\1204107FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1204107FI.docx 3/16 PE648.462v02-00

FI

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
yhteensovittaminen on yhteistä etua 
koskeva asia. Niillä jäsenvaltioilla, joiden 
rahayksikkö on euro, on erityinen intressi 
ja vastuu harjoittaa talouspolitiikkaa, jolla 
edistetään talous- ja rahaliiton moitteetonta 
toimintaa, ja välttää politiikkaa, joka 
vaarantaa sen, neuvoston antamien laajojen 
suuntaviivojen puitteissa.

1) Jäsenvaltioiden talouspolitiikkojen 
yhteensovittaminen on yhteistä etua 
koskeva asia. Niillä jäsenvaltioilla, joiden 
rahayksikkö on euro, on erityinen intressi 
ja vastuu harjoittaa talouspolitiikkaa, jolla 
edistetään talous- ja rahaliiton moitteetonta 
toimintaa, ja välttää politiikkaa, joka 
vaarantaa sen, unionin toimielinten 
antamien laajojen suuntaviivojen 
puitteissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

2) Talous- ja rahaliiton moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, olisi 
toteutettava talouksiensa häiriönsietokykyä 
parantavia toimenpiteitä kohdennetuilla 
rakenneuudistuksilla ja investoinneilla. 
Joulukuussa 2018 pidetty euroalueen 
huippukokous valtuutti euroryhmän 
kehittämään euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen suunnittelua, 
täytäntöönpanosääntöjä ja aikataulua. Sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
toteuttavat rakenneuudistukset ja 
investoinnit johdonmukaisella, yhtenäisellä 
ja hyvin koordinoidulla tavalla, on 

2) Talous- ja rahaliiton moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden, 
joiden rahayksikkö on euro, olisi 
toteutettava talouksiensa häiriönsietokykyä 
parantavia toimenpiteitä kohdennetuilla 
uudistuksilla ja investoinneilla. 
Joulukuussa 2018 pidetty euroalueen 
huippukokous valtuutti euroryhmän 
kehittämään euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen suunnittelua, 
täytäntöönpanosääntöjä ja aikataulua. Sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltiot 
uudistavat talouttaan ja investoivat siihen 
johdonmukaisella, yhtenäisellä ja hyvin 
koordinoidulla tavalla, on perustettava 
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perustettava ohjauskehys, jonka avulla 
neuvosto voi antaa strategisia suuntaviivoja 
uudistus- ja investointiprioriteeteista, joita 
euroalueen jäsenvaltioiden on 
noudatettava. Tällainen kehys edistäisi 
euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä. 
Neuvoston olisi annettava myös 
maakohtaisia ohjeita niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, uudistus- ja investointitavoitteista, 
joita voidaan tukea lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävällä 
talousarviovälineellä. Koska tämä kehys 
on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, joiden 
rahayksikkö on euro, vain kyseisiä 
jäsenvaltioita edustavien neuvoston 
jäsenten olisi osallistuttava tätä asetusta 
koskeviin äänestyksiin.

ohjauskehys, jonka avulla Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat antaa 
strategisia suuntaviivoja uudistus- ja 
investointiprioriteeteista, joita euroalueen 
jäsenvaltioiden on noudatettava 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen yhteydessä. Tällainen 
kehys edistäisi euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä sekä sen talouksien 
palautumiskykyä ja elpymistä. Koska tämä 
kehys on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, 
joiden rahayksikkö on euro, vain kyseisiä 
jäsenvaltioita edustavien neuvoston 
jäsenten olisi osallistuttava tätä asetusta 
koskeviin äänestyksiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö ei ole euro ja jotka 
osallistuvat valuuttakurssimekanismiin 
(ERM-II), olisi ilmoitettava komissiolle 
viipymättä, aikovatko ne osallistua 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävään 
talousarviovälineeseen tai lähentymis- ja 
uudistusvälineeseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

3) Unionin tasolla talouspolitiikan 
EU-ohjausjakso on kehys, jonka puitteissa 
määritellään jäsenvaltioiden kansalliset 
uudistusprioriteetit ja seurataan niiden 
toteutumista. Asetuksella vastataan 

3) Unionin tasolla johdanto-osan 
4 kappaleessa tarkoitetut, uudistus- ja 
investointiprioriteetteja koskevat 
strategiset suuntaviivat ja euroaluetta 
koskevat suositukset sekä kansalliset 
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tarpeeseen huolehtia yhdenmukaisuudesta 
koko euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteettien ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, uudistus- ja investointiprioriteettien 
välillä sekä varmistaa niiden 
johdonmukaisuus EU-ohjausjakson 
kanssa.

uudistusohjelmat EU-ohjausjakson 
yhteydessä muodostavat kehyksen, jonka 
puitteissa määritellään jäsenvaltioiden 
kansalliset uudistus- ja 
investointiprioriteetit valtioiden 
palautumiskyvyn ja elpymisen 
edistämiseksi ja seurataan niiden 
toteutumista. Asetuksella vastataan 
tarpeeseen huolehtia yhdenmukaisuudesta 
koko euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteettien ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro 
ja jotka osallistuvat ERM II:een 
vapaaehtoisesti, uudistus- ja 
investointiprioriteettien välillä sekä 
unionin strategisina politiikkoina 
toimivien EU-ohjausjakson, Pariisin 
sopimuksen ja sosiaalisten oikeuksien 
pilarin välillä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Talous- ja rahaliiton nykyinen 
rakenne on lähtökohtaisesti 
monimutkainen ja epätäydellinen. Sen 
tehokkuuden ja vastuuvelvollisuuden 
parantamiseksi unionin on nimitettävä 
komission varapuheenjohtaja seuraavaksi 
euroryhmän puheenjohtajaksi ja 
Euroopan vakausmekanismin 
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi 
16 päivänä helmikuuta 2017 euroalueen 
budjettikapasiteetista annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 
(P8_TA(2017)0050) mukaisesti. Tämä 
komission jäsen tehostaisi talouden 
ohjauskehystä ja valvoisi lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävää 
talousarviovälinettä. Samalla Euroopan 
parlamentille olisi taattava vahvistettu 
rooli tässä uudistetussa talouden 
ohjauskehyksessä. 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

4) Neuvoston olisi annettava 
vuosittain strategiset suuntaviivat 
euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteeteista osana euroalueen 
talouspolitiikkaa koskevaa suositusta. 
Neuvoston olisi hyväksyttävä strategiset 
suuntaviivat määräenemmistöllä 
komission suosituksesta sen jälkeen, kun 
euroryhmä on keskustellut uudistus- ja 
investointiprioriteeteista, jotka sen 
mukaan olisi olennaista ja asianmukaista 
sisällyttää niihin. Vuosittainen 
euroalueen huippukokous hoitaa oman 
osansa.

4) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi annettava vuosittain 
yhdessä lähentymistä ja kilpailukykyä 
edistävän talousarviovälineen kannalta 
merkitykselliset strategiset suuntaviivat 
euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteeteista. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi 
määriteltävä yhteistyönsä 
toteuttamistavat, kun ne antavat yhdessä 
strategiset suuntaviivat. 
Ohjauskehyksessä on varmistettava, että 
ohjelma on yhdenmukainen unionin 
muiden politiikkojen kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

5) Sen varmistamiseksi, että 
strategisissa suuntaviivoissa hyödynnetään 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen täytäntöönpanosta 
saatuja kokemuksia, komission olisi osana 
euroalueen talouspolitiikkaa koskevaa 
suositustaan antamansa strategisia 
suuntaviivoja koskevan suosituksensa 
lisäksi tiedotettava neuvostolle siitä, miten 
suuntaviivoja on noudatettu edellisinä 
vuosina.

5) Sen varmistamiseksi, että 
strategisissa suuntaviivoissa hyödynnetään 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen täytäntöönpanosta 
saatuja kokemuksia, komission olisi sen 
lisäksi, että se antaa strategisia 
suuntaviivoja koskevan ehdotuksensa, 
jonka olisi oltava yhdenmukainen 
euroalueen talouspolitiikkaa koskevan 
suosituksen kanssa, tiedotettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
siitä, miten suuntaviivoja on noudatettu 
edellisinä vuosina.

Tarkistus8

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

6) Ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö 
on euro, voivat päättää esittää uudistus- ja 
investointipaketteja koskevia ehdotuksia 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävästä 
talousarviovälineestä tuettaviksi. Neuvosto 
hyväksyy tähän liittyen suosituksen, jossa 
annetaan maakohtaisia ohjeita niiden 
uudistusten ja investointien tavoitteista, 
joita voidaan tukea lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävästä 
talousarviovälineestä niissä 
jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on 
euro. Kyseisen suosituksen olisi oltava 
yhdenmukainen tämän asetuksen nojalla 
annettujen strategisten suuntaviivojen 
sekä talouspolitiikan EU-ohjausjakson 
yhteydessä annettujen maakohtaisten 
suositusten kanssa. Suosituksista 
keskustellaan tarvittaessa 
asiaankuuluvissa perussopimuksiin 
perustuvissa komiteoissa. Neuvoston 
suosituksessa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon myös 
mahdollinen makrotalouden 
sopeutusohjelma, joka on hyväksytty 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 472/20139 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

6) Ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö 
on euro, voivat päättää esittää uudistus- ja 
investointipaketteja koskevia ehdotuksia 
lähentymistä ja kilpailukykyä edistävästä 
talousarviovälineestä tuettaviksi. 

_________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 
päivänä toukokuuta 2013, 
rahoitusvakautensa osalta vakavissa 
vaikeuksissa olevien tai vakavien 
vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen 
jäsenvaltioiden talouden ja julkisen 
talouden valvonnan tiukentamisesta 
(EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

7) Määräenemmistöllä hyväksytyn 
neuvoston suosituksen, jossa annetaan 
maakohtaisia ohjeita niiden 
jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on 
euro, uudistusten ja investointien 
tavoitteista, olisi perustuttava komission 
suositukseen. Tämä prosessi ei saisi 
rajoittaa niiden jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävään 
talousarviovälineeseen osallistumisen 
vapaaehtoisuutta eikä komission 
oikeuksia, jotka liittyvät välineen 
täytäntöönpanoon.

Poistetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

8) Neuvoston olisi tässä asetuksessa 
esitetyn ohjauskehyksen puitteissa 
vahvistettava koko euroaluetta koskevat 
strategiset suuntaviivat ja maakohtaisia 
ohjeita yksittäisten jäsenvaltioiden, joiden 
rahayksikkö on euro, uudistus- ja 
investointipakettien tavoitteista. Komissio 
panee unionin talousarvion täytäntöön 
SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaisesti; 
täytäntöönpano käsittää myös meno-
ohjelmien hallinnoinnin. Tämän ei pitäisi 
vaikuttaa niihin komission 
velvollisuuksiin, jotka liittyvät asetuksen 
(EU) XXXX/XX mukaiseen [uudistusten 
tukiohjelmaan kuuluvaan] lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävään 
talousarviovälineeseen.

8) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi tässä asetuksessa esitetyn 
ohjauskehyksen puitteissa vahvistettava 
yhdessä euroaluetta koskevat lähentymistä 
ja kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen kannalta 
merkitykselliset strategiset suuntaviivat 
uudistus- ja investointiprioriteeteista. 
Komissio panee unionin talousarvion 
täytäntöön SEUT-sopimuksen 317 artiklan 
mukaisesti; täytäntöönpano käsittää myös 
meno-ohjelmien hallinnoinnin vakaan 
varainhoidon, varainhoidon valvonnan ja 
parlamentaarisen vastuun periaatteiden 
mukaisesti. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 
niihin komission velvollisuuksiin, jotka 
liittyvät asetuksen (EU) XXXX/XX 
mukaiseen [uudistusten ja investointien 
tukiohjelmaan kuuluvaan] lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävään 
talousarviovälineeseen.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9) Neuvoston olisi komission 
arvioinnin pohjalta määritettävä, mitkä 
jäsenvaltiot ovat vakavassa taloudellisessa 
taantumassa, asetuksessa (EU) XXXX/XX 
[uudistusten tukiohjelmaa koskeva asetus] 
säädettyjen kansallisten 
yhteisrahoitusosuuksien mukauttamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97, 
sellaisena kuin se on muutettuna, 
2 artiklan 2 kohdan soveltamista.

9) Neuvoston olisi komission 
arvioinnin pohjalta sekä ottaen 
asianmukaisesti huomioon Euroopan 
parlamentin päätöslauselmat määritettävä 
asetuksessa (EU) XXXX/XX [uudistusten 
ja investointien tukiohjelmaa koskeva 
asetus] säädettyjen kansallisten 
yhteisrahoitusosuuksien mukauttamiseksi, 
onko jäsenvaltio vakavassa taloudellisessa 
taantumassa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

10) Unionin toimielinten välisen 
taloudellisen vuoropuhelun tehostamisesi 
varsinkin Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välillä ja 
avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi kyseisessä vuoropuhelussa 
Euroopan parlamentin toimivaltainen 
valiokunta voi kutsua neuvoston, 
komission ja tarvittaessa euroryhmän 
puheenjohtajan valiokuntaan 
keskustelemaan toimenpiteistä, jotka 
toteutetaan tämän asetuksen nojalla.

10) Unionin toimielinten välisen 
taloudellisen vuoropuhelun tehostamiseksi 
varsinkin Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission välillä ja 
avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi kyseisessä vuoropuhelussa 
Euroopan parlamentin toimivaltaiset 
valiokunnat voivat kutsua neuvoston, 
komission ja tarvittaessa euroryhmän 
puheenjohtajan sekä, kun nimitys on tehty, 
talous- ja rahoitusasioista vastaavan 
komission varapuheenjohtajan komission 
edustajana ja euroryhmän 
puheenjohtajana valiokuntiin 
keskustelemaan kaikista toimenpiteistä, 
jotka on toteutettava tämän asetuksen 
nojalla. Näin ollen Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi, ennen kuin 
komissio esittää euroaluetta koskevat 
suositukset, kutsua neuvoston, komission 
ja tarvittaessa euroryhmän 
puheenjohtajan sekä, kun nimitys on 
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tehty, talous- ja rahoitusasioista 
vastaavan komission varapuheenjohtajan 
komission edustajana ja euroryhmän 
puheenjohtajana valiokuntiin 
keskustelemaan euroalueen 
talouspolitiikan strategisista 
painopisteistä, jotka vaikuttavat 
euroalueen talouksien lähentymiseen ja 
kilpailukykyyn.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa annetaan 
säännökset euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen ohjauskehyksestä 
asetuksen (EU) XXX/XX10 mukaisessa 
uudistusten tukiohjelmassa.

1. Tässä asetuksessa annetaan 
säännökset euroalueen lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen ohjauskehyksestä 
asetuksen (EU) XXX/XX10mukaisessa 
uudistusten ja investointien 
tukiohjelmassa.

_________________ _________________
10 EUVL C […], […], s. […]. 10 EUVL C […], […], s. […].

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’euroaluetta koskevalla suosituksella’ 
euroalueen talouspolitiikkaa koskevaa 
neuvoston suositusta SEUT-sopimuksen 
136 artiklan mukaisesti luettuna yhdessä 
121 artiklan 2 kohdan kanssa.

a) ’maakohtaisilla suosituksilla’ 
talouspolitiikan EU-ohjausjakson 
yhteydessä annettuja neuvoston 
suosituksia, jotka on osoitettu kullekin 
jäsenvaltiolle SEUT-sopimuksen 
121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 
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4 kohdan mukaisesti;
b) ’euroaluetta koskevalla 
suosituksella’ euroalueen talouspolitiikkaa 
koskevaa neuvoston suositusta SEUT-
sopimuksen 136 artiklan mukaisesti 
luettuna yhdessä 121 artiklan 2 kohdan 
kanssa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella edistetään niiden 
jäsenvaltioiden talouksien lähentymistä ja 
kilpailukykyä, joiden rahayksikkö on euro, 
määrittelemällä lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen ohjauskehys, jossa 
annetaan

Tällä asetuksella edistetään niiden 
jäsenvaltioiden talouksien ylöspäin 
tapahtuvaa lähentymistä ja kilpailukykyä, 
joiden rahayksikkö on euro, 
määrittelemällä lähentymistä ja 
kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen ohjauskehys, jossa 
annetaan strategiset suuntaviivat, jotka 
koskevat euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteetteja.

a) strategiset suuntaviivat, jotka 
koskevat koko euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteetteja;

b) maakohtaiset ohjeet lähentymistä 
ja kilpailukykyä edistävään 
talousarviovälineeseen liittyvien 
uudistusten ja investointien tavoitteista 
maakohtaisten suositusten mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neuvosto antaa komission 
suosituksesta ja euroryhmässä käydyn 
keskustelun jälkeen vuosittain euroalueen 
uudistus- ja investointiprioriteetteja 
koskevat strategiset suuntaviivat osana 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antavat komission ehdotuksesta yhdessä 
euroalueen uudistus- ja 
investointiprioriteetteja koskevat strategiset 
suuntaviivat, jotka ovat merkityksellisiä 
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euroaluetta koskevaa suositusta. lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän 
talousarviovälineen kannalta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Samalla kun komissio antaa 
1 kohdassa tarkoitetun suosituksen, se 
tiedottaa neuvostolle siitä, miten 
jäsenvaltiot ovat noudattaneet strategisia 
suuntaviivoja edellisinä vuosina.

2. Samalla kun komissio antaa 
1 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen, se 
tiedottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle siitä, miten jäsenvaltiot ovat 
noudattaneet strategisia suuntaviivoja 
edellisinä vuosina.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Maakohtaiset ohjeet

1. Neuvosto antaa vuosittain 
komission suosituksesta kaikille 
jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on 
euro, suosituksen, joka sisältää uudistus- 
ja investointitavoitteita koskevia 
maakohtaisia ohjeita uudistus- ja 
investointipaketeista, joita jäsenvaltiot 
voivat myöhemmin ehdottaa asetuksen 
(EU) XXXX/XX [uudistusten 
tukiohjelmaa koskeva asetus] nojalla.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
suosituksen on oltava 4 artiklassa 
tarkoitettujen strategisten suuntaviivojen 
ja kyseistä jäsenvaltiota koskevien 
maakohtaisten suositusten mukainen. 
Neuvosto ottaa 1 kohdassa tarkoitetussa 
suosituksessa asianmukaisesti huomioon 
mahdollisen makrotalouden 
sopeutusohjelman, joka on hyväksytty 
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asetuksen (EU) N:o 472/2013 7 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa suosituksessa on komission 
arvioinnin perusteella todettava, onko 
jäsenvaltio vakavassa taloudellisessa 
taantumassa, asetuksessa (EU) XXXX/XX 
[uudistusten tukiohjelmaa koskeva asetus] 
säädettyjen kansallisten 
yhteisrahoitusosuuksien mukauttamiseksi.

Neuvosto toteaa komission arvioinnin 
perusteella ja ottaen parlamentin 
päätöslauselmat asianmukaisesti 
huomioon, onko jäsenvaltio vakavassa 
taloudellisessa taantumassa, asetuksessa 
(EU) XXXX/XX [uudistusten ja 
investointien tukiohjelmaa koskeva asetus] 
säädettyjen kansallisten 
yhteisrahoitusosuuksien mukauttamiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin toimielinten välisen vuoropuhelun 
tehostamiseksi varsinkin Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi kutsua 
neuvoston, komission ja tarvittaessa 
euroryhmän puheenjohtajan valiokuntaan 
keskustelemaan toimenpiteistä, jotka 
toteutetaan tämän asetuksen nojalla.

Unionin toimielinten välisen vuoropuhelun 
tehostamiseksi varsinkin Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
ja avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisäämiseksi Euroopan parlamentin 
toimivaltaiset valiokunnat voivat kutsua 
neuvoston, komission ja tarvittaessa 
euroryhmän puheenjohtajan valiokuntiin 
keskustelemaan kaikista toimenpiteistä, 
jotka on toteutettava tämän asetuksen 
nojalla.

Näin ollen Euroopan parlamentin 
toimivaltainen valiokunta voi, ennen kuin 
komissio esittää euroaluetta koskevat 
suositukset, kutsua neuvoston, komission 
ja tarvittaessa euroryhmän 
puheenjohtajan valiokuntiin 
keskustelemaan euroalueen 
talouspolitiikan strategisista 
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painopisteistä, jotka vaikuttavat 
euroalueen talouksien lähentymiseen ja 
kilpailukykyyn.
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