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Tarkistus 272
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana.

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
SEUT-sopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa ja 
SEUT-sopimuksen 148 artiklan mukaista 
työllisyyspolitiikkojen täytäntöönpanon 
tarkastelua kyseisten jäsenvaltioiden 
vakausohjelmissaan esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen, onko 
jäsenvaltio saavuttanut EU-vaiheen 
puitteissa asetetut julkiset 
investointitavoitteet ja ovatko toteutettavat 
tai ehdotetut toimenpiteet kyseisen 
sopeuttamisuran noudattamiseksi riittäviä 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi suhdannekierron 
aikana.

Or. en

Tarkistus 273
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana.

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet ja velkasuhteen arvioidun 
kehityksen, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana.

Or. pt

Tarkistus 274
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat 
oletukset uskottavia, onko julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja 
ovatko toteutettavat tai ehdotetut 
toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran 

Komission, talous- ja rahoituskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean arvioiden 
perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
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noudattamiseksi riittäviä julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana.

Or. en

Tarkistus 275
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 1:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on julkistalouden velkaa yli 60 prosenttia 
bruttokansantuotteesta tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli prosentin suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. en
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Tarkistus 276
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltion 
velkataso on yli 60 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen tai jos sen 
yleiseen velanhoitokykyyn kohdistuu 
huomattavia riskejä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja 
komissio ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti 
huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan 
puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 277
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 



AM\857518FI.doc 7/196 PE458.764v01-00

FI

Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltion 
velkataso on yli 60 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen tai jos sen 
yleiseen velanhoitokykyyn kohdistuu 
huomattavia riskejä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja 
komissio ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti 
huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan 
puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 278
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltion 
velkataso on yli 60 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen tai jos sen 
yleiseen velanhoitokykyyn kohdistuu 
huomattavia riskejä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja 
komissio ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti 
huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan 
puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 279
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
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sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
tavanomaisena vertailuarvona 0,5:tä 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko rakenteiden, suhdanteiden 
ja pitkän aikavälin suhteen korjattu 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vertailuarvon mukainen. 
Neuvosto ja komissio ottavat huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 280
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
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saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa, suuresti velkaantunut 
yksityinen sektori, merkittäviä 
vastuusitoumuksia ja/tai epäsuoria 
vastuita tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
ja komissio tutkivat, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja 
komissio ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas taloudellisesti 
huonoina aikoina sopeutustoimia voidaan 
puolestaan toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Perustelu

Kaikki nämä tekijät ovat olennaisia arvioitaessa maan yleistä velanhoitokykyä.

Tarkistus 281
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
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tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on julkistalouden velkaa yli 60 prosenttia 
bruttokansantuotteeseen perustuvasta 
viitearvosta tai suuri velanhoitokykyyn 
liittyvä riski tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 282
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, 
pois lukien kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet, vuosittain tavalla, 
joka on tarkoituksenmukainen 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua perusjäämäänsä, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi. Jos jäsenvaltioilla on 
paljon velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
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makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

perusjäämän vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. pt

Tarkistus 283
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto ja parlamentti 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
parantamaan suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi. Jos jäsenvaltiolla on 
paljon nettovelkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino ja sosiaalinen 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
ja parlamentti tutkivat, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, suhteellisen lähellä 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ja 
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enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

parlamentti ottavat huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan lykätä.

Or. en

Tarkistus 284
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. en
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Tarkistus 285
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. en

Tarkistus 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
tai reagoitaessa hyvin poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin jäsenvaltiossa 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin. 

Or. el

Tarkistus 287
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
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aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
suhdannekorjattua rahoitusasemaansa, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vuosittain tavalla, joka on 
tarkoituksenmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Jos jäsenvaltiolla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, kun kaikki 
asiaan vaikuttavat tekijät on otettu 
huomioon. Neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia on puolestaan toteutettava 
rajoitetummin 10 a artiklassa määritellyn 
pisteytysjärjestelmän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 288
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite 
tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä 
pysytään, neuvosto tarkastaa, että 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 

Poistetaan.
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suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukseen on varovaisen 
finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 289
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite 
tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä 
pysytään, neuvosto tarkastaa, että 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää riittävää 
edistymistä on arvioitava siten, että 
rakenteellista rahoitusasemaa viitteenä 
pitäen laaditaan kokonaisarvio, 
harkinnanvaraisia tulopuolen 
toimenpiteitä koskevien nettomenojen 
analyysi mukaan luettuna. Tämän vuoksi 
neuvosto ja komissio arvioivat, onko 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
seuraavien ehtojen mukaista:

Or. en

Tarkistus 290
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite 

Keskipitkän aikavälin tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää riittävää 
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tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä 
pysytään, neuvosto tarkastaa, että 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

edistymistä on arvioitava siten, että 
rakenteellista rahoitusasemaa viitteenä 
pitäen laaditaan kokonaisarvio, 
harkinnanvaraisia tulopuolen 
toimenpiteitä koskevien nettomenojen 
analyysi mukaan luettuna. Tämän vuoksi 
neuvosto ja komissio arvioivat, onko 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
seuraavien ehtojen mukaista:

Or. en

Tarkistus 291
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukseen on varovaisen 
finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
ja verotulojen kasvu-ura ottaen huomioon 
mahdolliset harkinnanvaraisten 
toimenpiteiden korvaamisen vaikutukset 
ovat järkevän finanssipolitiikan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 292
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan 
mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
ja komissio tarkastavat, onko julkisten 
menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
johdonmukainen julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävän sopeuttamisuran kanssa.

Or. en

Tarkistus 293
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
ja komissio tarkastavat, että julkisten 
menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on kestävän finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 294
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on kestävän finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 295
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena 
ja siten julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä 
pysymistä ajan myötä edistävänä, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;
b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
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bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;
c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Or. en

Tarkistus 296
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena 
ja siten julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä 
pysymistä ajan myötä edistävänä, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;
b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
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kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;
c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Or. en

Tarkistus 297
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena 
ja siten julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä 
pysymistä ajan myötä edistävänä, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;
b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
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toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;
c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Or. en

Tarkistus 298
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään kestävänä ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja sen kestävyyttä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 299
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos suhdannekorjattujen valtion 
verotulojen kasvu, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, ei jää jälkeen 
bruttokansantuotteen keskimääräisestä 
kasvuvauhdista kymmenen vuoden 
aikajaksolla tehtyjen säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden mukaisesti 
eivätkä valtion menot ylitä normaalisti 
bruttokansantuotteen keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia kymmenen vuoden 
aikajaksolla tehtyjen säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 300
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen arvioitua 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia eikä 
verotulojen kasvu jää jälkeen valtion 
tulojen kasvusta, paitsi jos ylitykset tai 
vajeet korvataan harkinnanvaraisilla tulo- 
ja/tai menopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Perustelu

Katso EAY:tä koskeva tarkistus 1. Lisäksi argumentti, jonka mukaan hallitukset voivat valvoa 
menoja mutta eivät tuloja, ei pidä paikkaansa. Sekä menot että tulot vaikuttavat voimakkaasti 
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suhdannekiertoon siten, että laskusuhdanne romahduttaa verotulot samalla kun se lisää 
valtion menoja.

Tarkistus 301
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen arvioitua 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia eikä 
verotulojen kasvu jää jälkeen valtion 
tulojen kasvusta, paitsi jos ylitykset tai 
vajeet korvataan harkinnanvaraisilla tulo- 
ja/tai menopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 302
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;
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Or. en

Tarkistus 303
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;

Or. en
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Tarkistus 305
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen kestävää 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 306
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 

b) tavallista suurempi menojen 
harkinnanvarainen kasvattaminen tai 
julkisten tulojen harkinnanvaraiset 
alennukset korvataan muilla 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä joko 
menopuolella ja/tai verotulojen puolella;
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julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 307
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, verotulojen vuotuisen kasvun 
olisi ylitettävä bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhti, kun 
taas vuotuiset keskipitkän aikavälin 
menot eivät saisi ylittää tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin. 
Työttömyyskorvausten ja muiden 
sosiaalimenojen vaikutusta 
suhdannekiertoon ei pidä ottaa huomioon 
laskettaessa ja arvioitaessa valtion 
menojen kasvu-uraa. Näitä suuntaa-
antavia menoja ja kasvu-uria koskevia 
poikkeamia ei pidetä ongelmana, jos 
nämä poikkeamat korvataan 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä joko 
menopuolella tai tulopuolella tai 
molemmilla. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin ja 
verotulojen kasvuvauhdin ylitys 
verrattuna bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuun 
määritellään kumpikin niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;
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Or. en

Tarkistus 308
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, verotulojen vuotuisen kasvun 
olisi ylitettävä bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhti, kun 
taas vuotuiset keskipitkän aikavälin 
menot eivät saisi ylittää tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin. 
Työttömyyskorvausten ja muiden 
sosiaalimenojen vaikutusta 
suhdannekiertoon ei pidä ottaa huomioon 
laskettaessa ja arvioitaessa valtion 
menojen kasvu-uraa. Näitä suuntaa-
antavia menoja ja kasvu-uria koskevia 
poikkeamia ei pidetä ongelmana, jos 
nämä poikkeamat korvataan 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä joko 
menopuolella tai tulopuolella tai 
molemmilla. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin ja 
verotulojen kasvuvauhdin ylitys 
verrattuna bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuun 
määritellään kumpikin niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en



PE458.764v01-00 30/196 AM\857518FI.doc

FI

Tarkistus 309
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, perusjäämän vuotuisen kasvun 
on oltava alle bruttokansantuotteen 
varovaisen keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhdin. Tällä tasoerolla olisi 
varmistettava tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta rajoittamatta aktiivisen 
budjettipolitiikan täytäntöönpanoa 
tarpeen vaatiessa;

Or. pt

Tarkistus 310
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
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menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen potentiaaliseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvoon määritellään niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 311
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen potentiaaliseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvoon määritellään niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen potentiaaliseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvoon määritellään niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 313
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen kestävän keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhdin, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
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tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen kestävään 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen ja kestävä sopeutus 
kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 314
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 315
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 316
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvon, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en

Tarkistus 317
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvon, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en

Tarkistus 318
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
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menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvon, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en

Tarkistus 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
vähennyksillä tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvon, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en
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Tarkistus 320
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava viiden 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 322
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo 
arvioidaan ennusteiden tai takautuvien 
laskelmien perusteella, jos jälkimmäinen 
ei johda hitaampaan sopeuttamisuraan 
kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. 
Ennusteet ja laskelmat päivitetään 
säännöllisin väliajoin.

Or. en

Tarkistus 323
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo 
arvioidaan ennusteiden tai takautuvien 
laskelmien perusteella, jos jälkimmäinen 
ei johda hitaampaan sopeuttamisuraan 
kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. 
Ennusteet ja laskelmat päivitetään 
säännöllisin väliajoin.

Or. en

Tarkistus 324
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvoa 
olisi arvioitava kymmenen vuoden 
aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella. 
Komission on julkistettava avoin, 
riippumaton ja perusteltu arvio kyseisten 
ennusteiden menetelmistä.

Or. en

Tarkistus 325
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Kestävää keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 326
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Regulation (EC) no 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin olisi 
vastattava keskipitkällä aikajaksolla 
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laskettua potentiaalista kasvuvauhtia, jota 
on alennettu turvallisuusmarginaalilla. 
Potentiaalinen kasvuvauhti olisi 
laskettava kansallisella tasolla Euroopan 
komission määrittelemien standardoitujen 
puitteiden mukaisesti. Yksityiskohtaiset 
laskelmat dokumentoitaisiin kuhunkin 
vakaus- [ja lähentymis]ohjelmaan.

Or. en

Perustelu

 The amendment is justified in order to palliate the impact on expenditure growth of 
overoptimistic projections. To this end, the average growth rate is used as a cap (i.e. the 
growth rate used as a reference for expenditure growth is the lower of the past and future 
rates). This cap is decreased by one [third] of the standard deviation observed in the past 10-
years, which is a volatility measure.  The higher the standard deviation (the volatility), the 
higher the risk of overoptimistic projections – projections are less reliable in case volatility is 
high, thus the need for an additional safety buffer.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 327
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että 
säilytetään tarkoituksenmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon ja että rahoitusaseman 

Poistetaan.
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odotetaan palaavan ohjelmakauden 
aikana julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa 
huomioon myös sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, 
joilla on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Or. pt

Tarkistus 328
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Finanssipolitiikan katsotaan edistävän 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamista, jos muiden muassa 
politiikan laatijat pidättäytyvät yleisistä 
veronalennuksista ja toteuttavat 
toimenpiteitä, joilla vakautetaan ja 
tarvittaessa listätään verotulojen osuutta 
bruttokansantuotteessa.
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Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
edistetään kasvua, työllisyyttä sekä 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, miten 
kyseiset uudistukset myötävaikuttavat 
työllisyyteen ja köyhyyden vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 329
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
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ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
edistetään älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, miten 
kyseiset uudistukset myötävaikuttavat 
työllisyyteen ja köyhyyden vähentämiseen. 
Tällaisia uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

Or. en

Tarkistus 330
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
edistetään kasvua, työllisyyttä sekä 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien unionin 
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lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 331
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen siten, että ne pienentävät 
julkisen talouden kestävyysvajetta.

Or. fi
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Tarkistus 332
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten, tutkimuksen 
ja kehittämisen, koulutuksen sekä 
tärkeiden infrastruktuurien alan 
tulevaisuuteen suuntautuvien menojen 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 333
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ja komissio ottavat huomioon 
ainoastaan sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 334
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
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tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ja komissio ottavat huomioon 
ainoastaan sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 335
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
kestävän potentiaalisen kasvun 
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joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 336
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 337
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 338
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 

Poistetaan.
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varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 339
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään niihin 
uudistuksiin, joilla säilytetään nykyiset 
työpaikat sekä luodaan uusia ja entistä 
parempia työpaikkoja, sekä julkisiin 
investointeihin perustuviin uudistuksiin. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa julkisen 
talouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta.

Or. en

Tarkistus 340
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 341
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.



PE458.764v01-00 52/196 AM\857518FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 342
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
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sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla vahvistetaan 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävää monipilarista järjestelmää. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettosaldoa, edellyttäen että poikkeama on 
tilapäinen ja että säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Or. hu
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Tarkistus 345
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama tapahtuu vain yhtenä vuotena 
ja että säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Or. fi

Tarkistus 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
rahastoivan pilarin sisältävä monipilarinen 
järjestelmä. Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
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johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. el

Tarkistus 347
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 
lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
taloudellista ja sosiaalista lähentymistä 
koskevan ohjelman sisältö 
lähentymistavoitteiden saavuttamista 
euroalueella ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
mukaista.

Or. pt

Tarkistus 348
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 
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lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista.

lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka SEUT-
sopimuksen 9 artiklan mukaista erityisesti 
kasvun, korkean työllisyystason 
edistämisen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamisen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumisen sekä jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 349
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän 
lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
vakausohjelman sisältö kestävän ja aidon 
lähentymisen saavuttamista euroalueella, 
talouspolitiikan kiinteämpää 
yhteensovittamista ja onko asianomaisen 
jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista.

Or. en

Tarkistus 350
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta



AM\857518FI.doc 57/196 PE458.764v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus tehdä poikkeuksia vakavien taloudellisten laskusuhdanteiden vuoksi rajoittaa 
menettelyiden automaattisuutta. Sääntöjen ja menettelyiden täysimääräinen noudattaminen 
on varmistettava taloushallinnon puitteiden uskottavuuden turvaamiseksi, mikä vuoksi olisi 
vältettävä poikkeuksen mahdollistavia lausekkeita.

Tarkistus 351
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Vain jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko 
EU:ssa, jäsenvaltioiden voidaan sallia 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetusta keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en
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Tarkistus 352
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Vain jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko 
EU:ssa, jäsenvaltioiden voidaan sallia 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetusta keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 353
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteidensa mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en
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Tarkistus 354
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu laskusuhdanteeseen, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 355
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, mukaan luettuina sen 
jälkiseuraukset ja jakso, jonka kuluessa 
talous toimii edelleen potentiaaliaan 
heikommin, jäsenvaltioiden sallitaan 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetun finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en
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Tarkistus 356
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavasta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 357
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 358
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia yksinomaan talouden 
elvyttämisen edistämiseen tarkoitettujen 
toimien vuoksi tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. hu

Tarkistus 360
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Komissio tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu.  
Talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan 
komissio antaa tarvittaessa lausunnon 
ohjelmasta Jos komissio katsoo, että 
ohjelman tavoitteita ja sisältöä on 
lujitettava erityisesti varovaisen 
finanssipolitiikan suhteen, komissio 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa. 
Neuvosto voi hylätä komission lausunnon 
määräenemmistöllä. Komission lausunto 
julkistetaan välittömästi.".

Or. de

Tarkistus 361
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Komissio tutkii vakausohjelman kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on 
sille toimitettu. Talous- ja 
rahoituskomiteaa kuultuaan komissio antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
komissio katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, komissio 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan tätä ohjelmaa. 
Neuvosto voi hylätä komission lausunnon 
määräenemmistöllä. Komission lausunto 
on julkistettava.".

Or. en
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Tarkistus 362
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Komissio tutkii taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä koskevan 
ohjelman viimeistään kolmen kuukauden 
kuluttua siitä, kun ohjelma on sille 
toimitettu. Komissio ilmoittaa neuvostolle 
talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan. Jos 
viimeksi mainittu katsoo, että ohjelman 
tavoitteita ja sisältöä on lujitettava 
erityisesti varovaisen finanssipolitiikan 
suhteen, se kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
toimimaan asian edellyttämällä tavalla.".

Or. pt

Tarkistus 363
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on 
sille toimitettu. Komission suosituksesta ja 
talous- ja rahoituskomitea kuultuaan 
neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon 
ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä 
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ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

on lujitettava, neuvosto kehottaa 
antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 364
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja parlamenttia 
sekä talous- ja rahoituskomitea kuultuaan 
neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon 
ohjelmasta. Jos neuvosto perussopimuksen 
121 artiklan mukaisesti katsoo, että 
ohjelman tavoitteita ja sisältöä on 
lujitettava erityisesti kestävän ja 
tehokkaan finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 365
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomiteaa sekä sosiaalisen 
suojelun komiteaa kuultuaan neuvosto 
antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. 
Jos neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 366
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista niiden jäsenvaltioiden 
antamien tietojen, joiden rahayksikkönä 
on euro, sekä komission, talous- ja 
rahoituskomitean, työllisyyskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
toteutuneet tai ennakoidut merkittävät 
poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en
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Tarkistus 367
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission, talous- 
ja rahoituskomitean, työllisyyskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
toteutuneet tai ennakoidut merkittävät 
poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 368
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen toteutuneet tai 
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finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 369
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 370
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en



AM\857518FI.doc 69/196 PE458.764v01-00

FI

Tarkistus 372
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

1. Osana SEUT:n 121 artiklan 3 kohdan 
mukaista monenvälistä valvontaa neuvosto 
ja komissio seuraavat vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen kestävästä 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 373
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission ja talous- 
ja rahoituskomitean arvioiden perusteella 
erityisesti havaitakseen varovaisesta 

1. Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa vakausohjelmien 
toteuttamista osallistuvien jäsenvaltioiden 
antamien tietojen sekä komission, talous- 
ja rahoituskomitean ja sosiaalisen 
suojelun komitean arvioiden perusteella 
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finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

erityisesti havaitakseen kestävästä 
finanssipolitiikasta erkaantumisesta 
aiheutuvat, toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 374
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97 
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 
kohdan neljännessä alakohdassa 
tarkoitetusta varovaisesta 
finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen 



AM\857518FI.doc 71/196 PE458.764v01-00

FI

kahden peräkkäisen vuoden aikana.
Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna 
tätä tavoitetta ohjelmakaudella.
Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 375
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävästä sopeuttamisurasta poiketaan 
merkittävästi, komissio antaa liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Varoitus julkistetaan ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
parlamentin valiokunnalle.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
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SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella. Jos poikkeama on erityisen 
merkittävä tai tilanne erittäin vakava, 
määräaika on enintään kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkkailukäyntien 
yhteydessä 6 a artiklan mukaisesti ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus on 
julkistettava kuukauden kuluessa.
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin neuvoston 
suosituksen toisessa alakohdassa annetun 
määräajan kuluessa, neuvosto antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa.  Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen kertomuksen Eurooppa-
neuvostolle.
Menettely toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
kertomukseen saa kestää enintään kuusi 
kuukautta.
Poikkeaminen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä asianmukaisesta 
sopeuttamisurasta arvioidaan 
kokonaisarvioinnin perusteella käyttäen 
lähtökohtana rakenteellista 
rahoitusasemaa ja siihen sisällytetään 
menojen analyysi harkinnanvaraisten 
tulopuolen toimenpiteiden jälkeen 5 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 376
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
SEUT:n 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Varoitus julkistetaan. Komissio esittelee 
kyseselle jäsenvaltiolle antamansa 
suositukset Euroopan parlamentille ja sen 
asiasta vastaavalle valiokunnalle. 
Komissio voi tällaisen merkittävän 
poikkeamisen kyseessä ollessa pyytää 
lisäselvitystä kyseiseltä jäsenvaltiolta.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella.  Jos poikkeama on erityisen 
merkittävä tai tilanne erittäin vakava, 
määräaika on enintään kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkkailukäyntien 
yhteydessä 6 a artiklan mukaisesti ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus 
voidaan julkistaa.
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin neuvoston 
suosituksen toisessa alakohdassa annetun 
määräajan kuluessa, neuvosto antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
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mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa. Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen kertomuksen Eurooppa-
neuvostolle.
Menettely toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
kertomukseen saa kestää enintään kuusi 
kuukautta.

Or. en

Tarkistus 377
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Varoitus julkistetaan ja 
Euroopan parlamentti pyytää välittömästi 
kyseistä jäsenvaltiota antamaan 
selvityksen politiikastaan asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle. Komissio voi tällaisen 
merkittävän poikkeamisen kyseessä 
ollessa pyytää lisäselvitystä kyseiseltä 
jäsenvaltiolta.
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Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella. Jos poikkeama on erityisen 
merkittävä tai tilanne erittäin vakava, 
määräaika on enintään kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkkailukäyntien 
yhteydessä 6 a artiklan mukaisesti ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus on 
julkistettava välittömästi.
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin neuvoston 
suosituksen toisessa alakohdassa annetun 
määräajan kuluessa, neuvosto antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa. Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen kertomuksen Eurooppa-
neuvostolle.
Menettely toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston ensimmäisestä 
suosituksesta neuvoston lopulliseen 
suositukseen ja neljännessä alakohdassa 
tarkoitettuun Eurooppa-neuvostolle 
annettavaan kertomukseen saa kestää 
enintään kuusi kuukautta.

Or. de
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Tarkistus 378
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Tällainen varoitus on 
julkistettava, ja Euroopan parlamentti voi 
pyytää kyseistä jäsenvaltiota 
perustelemaan hyväksymänsä 
toimintalinjat asiasta vastaavassa 
parlamentin valiokunnassa.
Kahden kuukauden kuluttua 
varoituksesta neuvosto antaa suosituksen, 
jossa asetetaan määräaika poikkeaman 
oikaisemiselle komission ehdotuksesta 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti. Neuvosto julkistaa 
hyväksymänsä kannan.
Komissio valvoo suosituksessa esitettyjä 
toimenpiteitä 6 a artiklan mukaisten 
tarkastuskäyntien yhteydessä ja laatii 
neuvostolle kertomuksen. Kertomus on 
julkistettava.
Jos kyseinen jäsenvaltio ei ryhdy 
toimenpiteisiin neuvoston laatimassa 
suosituksessa esitetyn määräajan 
kuluessa, neuvosto hyväksyy uuden 
suosituksen, jossa ilmoitetaan 
jäsenvaltion laiminlyönneistä. 
Asianomaisen jäsenvaltion on silloin 
hyväksyttävä sen parlamentin hyväksymä 
toimintaohjelma, jossa ehdotetaan tointa, 
jonka tarkoituksena on varmistaa 
tulokset, joihin se on sitoutunut EU-
vaiheen puitteissa. Neuvosto antaa 
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samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen raportin Eurooppa-neuvostolle.
Neuvoston antaman suosituksen myötä 
alkanut prosessi on päätettävä tulosten 
arviointiin seuraavan EU-vaiheen aikana.

Or. pt

Tarkistus 379
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävästä sopeuttamisurasta havaitaan 
poikettavan merkittävästi, komissio voi 
pyytää kyseiseltä jäsenvaltiolta 
lisäselvitystä ja voi liiallisen alijäämän 
syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
SEUT:n 121 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 
Varoitus julkistetaan ja Euroopan 
parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
Euroopan parlamentin valiokunnalle. 
Komissio voi tällaisen merkittävän 
poikkeamisen kyseessä ollessa pyytää 
lisäselvitystä kyseiseltä jäsenvaltiolta.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella.  Jos poikkeama on erityisen 
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merkittävä tai tilanne erittäin vakava, 
määräaika on enintään kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkkailukäyntien 
yhteydessä 6 a artiklan mukaisesti ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus 
voidaan julkistaa.
os asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin neuvoston 
suosituksen toisessa alakohdassa annetun 
määräajan kuluessa, neuvosto antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa.  Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen kertomuksen Eurooppa-
neuvostolle.
Menettely toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
kertomukseen saa kestää enintään kuusi 
kuukautta.

Or. en

Tarkistus 380
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 

Jos julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteista poiketaan merkittävästi, 
komissio voi liiallisen alijäämän tai 
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merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

ylijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 381
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävästä 
sopeuttamisurasta poiketaan merkittävästi, 
komissio voi liiallisen alijäämän 
syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 382
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
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asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 383
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio antaa varoituksen, julkisen 
talouden valvonnan tehokkaasta 
täytäntöönpanosta euroalueella annetussa 
asetuksessa .../2011 olevan 5 a artiklan 
(uusi) mukaiset pääomavaatimusten 
käsittelyä koskevat muutokset tulevat 
voimaan.

Or. en

Tarkistus 384
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 

Poistetaan.
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korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen 
kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,25 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,1 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en
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Tarkistus 386
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Arvioon siitä, onko poikkeaminen 
merkittävä, on sisällytettävä seuraavat 
kriteerit:

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta rahoitusaseman muutosta 
arvioitaessa, poikkeamaa pidetään 
merkittävänä, jos se on vähintään 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
menokehitystä ottamatta lukuun 
harkinnanvaraisia tulopuolen 
toimenpiteitä, poikkeamaa on pidettävä 
merkittävänä, jos sen kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai yhteensä kahden peräkkäisen 
vuoden aikana.

Or. en
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Tarkistus 387
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Arvioon siitä, onko poikkeaminen 
merkittävä, on sisällytettävä seuraavat 
kriteerit:

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta rahoitusaseman muutosta 
arvioitaessa, poikkeamaa pidetään 
merkittävänä, jos se on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
menokehitystä ottamatta lukuun 
harkinnanvaraisia tulopuolen 
toimenpiteitä, poikkeamaa on pidettävä 
merkittävänä, jos sen kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai yhteensä kahden peräkkäisen 
vuoden aikana.
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Or. en

Tarkistus 388
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Arvioon siitä, onko poikkeaminen 
merkittävä, on sisällytettävä seuraavat 
kriteerit:

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta rahoitusaseman muutosta 
arvioitaessa, poikkeamaa pidetään 
merkittävänä, jos se on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
menokehitystä ottamatta lukuun 
harkinnanvaraisia tulopuolen 
toimenpiteitä, poikkeamaa on pidettävä 
merkittävänä, jos sen kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai yhteensä kahden peräkkäisen 
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vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 389
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Havaittu poikkeaminen julkistalouden 
keskipitkän aikvavälin tavoitteeseen 
tähtäävästä sopeuttamisurasta katsotaan 
merkittäväksi, jos seuraavat edellytykset 
ovat olemassa: menojen kasvu ylittää 
BKT:n potentiaalisen kasvun 
vertailuarvon keskipitkällä aikavälillä, 
eikä sitä korvata tuloja lisäävillä 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai 
tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä ei korvata menoja 
alentamalla; ja 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta julkistalouden 
rahoitusaseman vuotuisesta 
parannuksesta poikkeamisen 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 390
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen 
kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Poikkeaminen julkistalouden keskipitkän 
aikvavälin tavoitteeseen tähtäävästä 
sopeuttamisurasta katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteiden mukainen menojen kasvu, 
julkiset investoinnit pois luettuina, ylittyy, 
eikä sitä korvata tuloja lisäävillä 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai 
tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä ei korvata menoja 
alentamalla;

Or. en

Tarkistus 391
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 

Keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
menojen kasvu ei ole keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävän 
sopeuttamisuran mukainen, eikä sitä 
korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
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bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 392
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Kestävästä finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
kestävän finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 393
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Kestävästä finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
kestävän finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 394
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna 
tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 395
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna 
tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 396
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon olemassaolo, 
ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta parempaan tulokseen tai jos 
käytettävissä on 10 a artiklassa 
määritellyn pistejärjestelmän mukaisesti 
saatuja luottoja, ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon olemassaolo, 
ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Or. en



PE458.764v01-00 90/196 AM\857518FI.doc

FI

Tarkistus 397
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeamaa ei voida pitää merkittävänä, 
jos euroalueen tai koko EU:n talous 
joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen, 
edellyttäen että tämä ei vaaranna 
finanssipolitiikan kestävyyttä keskipitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 398
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeamaa ei voida pitää merkittävänä, 
jos euroalueen tai koko EU:n talous 
joutuu vakavaan laskusuhdanteeseen, 
edellyttäen että tämä ei vaaranna 
finanssipolitiikan kestävyyttä keskipitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 399
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos talous 
joutuu laskusuhdanteeseen.

Or. en

Tarkistus 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen tai jos 
olosuhteet jäsenvaltiossa ovat hyvin 
poikkeukselliset.

Or. el

Tarkistus 401
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
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sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Neuvosto voi hylätä komission 
suosituksen määräenemmistöllä. 
Neuvosto julkistaa suosituksen ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
Euroopan parlamentin valiokunnalle.".

Or. de

Tarkistus 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta kuukauden kuluessa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen 
tarvittavien sopeuttamistoimien 
toteuttamiseksi. Komissio julkistaa 
suosituksen.".

Or. en

Tarkistus 403
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
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suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
uuden suosituksen tarvittavien toimien 
toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta 
neuvosto julkistaa suosituksen, ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota selittämään päätöksiään ja 
toimintalinjojaan asiasta vastaavalle 
parlamentin valiokunnalle.".

Or. pt

Tarkistus 404
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi siten, 
että poikkeama hyvitetään 
vastaavansuuruisella tavoitteiden 
ylityksellä seuraavina kolmena vuotena. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Or. fi

Tarkistus 405
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama 
julkistalouden keskipitkän aikvavälin 
tavoitteeseen tähtäävästä 
sopeuttamisurasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Neuvosto julkistaa suosituksen ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
parlamentin valiokunnalle.".

Or. en

Tarkistus 406
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteista jatkuu tai on erityisen vakava, 
neuvosto antaa komission suosituksesta 
asianomaiselle jäsenvaltiolle suosituksen 
tarvittavien sopeuttamistoimien 
toteuttamiseksi. Komission ehdotuksesta 
neuvosto julkistaa suosituksen.".

Or. en

Tarkistus 407
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama kestävästä 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Neuvosto voi hylätä komission 
suosituksen määräenemmistöllä. 
Neuvosto julkistaa suosituksen ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
Euroopan parlamentin valiokunnalle.".

Or. en

Tarkistus 408
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Neuvosto voi hylätä komission 
suosituksen määräenemmistöllä. 
Neuvosto julkistaa suosituksen ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota antamaan selvityksen 
politiikastaan asiasta vastaavalle 
Euroopan parlamentin valiokunnalle.".

Or. en
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Tarkistus 409
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama kestävästä 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Or. en

Tarkistus 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle.".

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle, kestävälle maksutaseelle 
ja työpaikkoja luovalle voimakkaalle 
kestävälle kasvulle.".

Or. en
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Tarkistus 411
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle.".

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelmalla pannaan täytäntöön 
toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan 
kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista 
koskevat tavoitteet.".

Or. pt

Tarkistus 412
Thijs Berman

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – a alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle.".

1. Kaikkien jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, on toimitettava neuvostolle ja 
komissiolle säännöllisin väliajoin 
perussopimuksen 121 artiklan mukaista 
monenvälistä valvontaa varten tarvittavat 
tiedot lähentymisohjelman muodossa; 
ohjelma on olennainen perusta 
hintavakaudelle ja työpaikkoja luovalle 
voimakkaalle kestävälle kasvulle ja 
sosiaaliselle osallisuudelle.".

Or. en
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Perustelu

Työpaikkojen luominen on epäilemättä EU:n tärkein talouspoliittinen tehtävä.  
Jäsenvaltioiden olisi politiikoissaan myös otettava huomioon haavoittuvien ryhmien 
sosiaalinen osallisuus. Tällaiset ryhmät koostuvat henkilöistä, jotka ovat pitkään syrjäytettyjä 
työmarkkinoilta, jotka eivät vielä ole työmarkkinoilla (esim. köyhien perheiden nuoret) tai 
jotka ovat lopullisesti poistuneet työmarkkinoilta (esim. eläkeläiset).

Tarkistus 413
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – -i alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa (EY) N:o 1466/97 olevan 7 
artiklan 2 kohdan johdanto-osan nykyinen 
teksti 

-i) Korvataan 7 artiklan 2 kohdassa 
johdanto-osa seuraavasti:

2. Lähentymisohjelmassa on esitettävä 
seuraavat tiedot erityisesti lähentymiseen 
liittyvien muuttujien osalta:

2. Lähentymisohjelma on laadittava 
jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä 
koskevista vaatimuksista annettuun 
direktiiviin sisältyvien periaatteiden 
mukaisesti ja siinä on esitettävä 
seuraavat tiedot erityisesti 
lähentymiseen liittyvien muuttujien 
osalta:

Or. en

Tarkistus 414
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
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tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen; julkistalouden 
velan arvioitu kehitys; 
suhdannekorjattujen julkisten menojen 
suunniteltu kasvu-ura; 
suhdannekorjattujen julkisten tulojen 
suunniteltu kasvu-ura, ilman 
kertaluonteisia ja muita väliaikaisia 
toimenpiteitä politiikan säilyessä 
muuttumattomana ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän ja 
todellisen lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. en

Tarkistus 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja sen 
muuttuessa ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
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valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. en

Tarkistus 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;”

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, erityyppisten 
velkojen (valtionvelka, yrityksen velka, 
yksityinen velka) velkasuhteen ja määrän 
arvioitu kehitysura, julkisten menojen 
suunniteltu kasvu-ura, julkisten tulojen 
suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä 
muuttumattomana ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. hu

Tarkistus 417
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, erityisesti 
ottaen huomioon ehdot ja kriteerit 9 
artiklan 1 kohdan mukaiselle menojen 
kasvun määrittelylle, julkisten tulojen 
suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä 
muuttumattomana ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. en

Tarkistus 418
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, erityisesti 
ottaen huomioon ehdot ja kriteerit 9 
artiklan 1 kohdan mukaiselle menojen 
kasvun määrittelylle, julkisten tulojen 
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tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä 
muuttumattomana ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. en

Tarkistus 419
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, erityisesti 
ottaen huomioon ehdot ja kriteerit 9 
artiklan 1 kohdan mukaiselle menojen 
kasvun määrittelylle, julkisten tulojen 
suunniteltu kasvu-ura politiikan säilyessä 
muuttumattomana ja määrällinen esitys 
suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

Or. en
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Tarkistus 420
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
velkasuhteen arvioitu kehitysura, julkisten 
menojen suunniteltu kasvu-ura, julkisten 
tulojen suunniteltu kasvu-ura politiikan 
säilyessä muuttumattomana ja määrällinen 
esitys suunnitelluista harkinnanvaraisista 
tulopuolen toimenpiteistä, rahapolitiikan 
keskipitkän aikavälin tavoitteet, kyseisten 
tavoitteiden suhde hinta- ja 
valuuttakurssivakauteen sekä kestävän 
lähentymisen saavuttamiseen;"

a) julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoite ja sopeuttamisura, joka tähtää 
tavoitteeksi asetettuun julkistalouden 
keskipitkän aikavälin rahoitusasemaan 
prosenttiosuutena suhteessa 
bruttokansantuotteeseen, julkistalouden 
nettovelkasuhteen arvioitu kehitysura, 
julkisten menojen suunniteltu kasvu-ura, 
julkisten tulojen suunniteltu kasvu-ura 
politiikan säilyessä muuttumattomana ja 
määrällinen esitys suunnitelluista 
harkinnanvaraisista tulopuolen 
toimenpiteistä, rahapolitiikan keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, kyseisten tavoitteiden 
suhde hinta- ja valuuttakurssivakauteen 
sekä kestävän lähentymisen 
saavuttamiseen;"

Or. en

Tarkistus 421
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan kohta 
seuraavasti:
a a) tiedot julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen yhtäpitävyydestä 
unionin älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun tavoitteiden kanssa, 
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unionin jäsenvaltioiden talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat,

Or. en

Tarkistus 422
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan kohta 
seuraavasti:
"a a) tiedot julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen ja unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavien kansallisten 
uudistusohjelmien yhtäpitävyydestä, 
unionin jäsenvaltioiden talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat ja jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat,

Or. en

Tarkistus 423
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i i alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
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rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen;".

rakenneuudistuksista, jotka edistävät 
unionin työllisyystavoitteita sekä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevia 
tavoitteita;".

Or. en

Tarkistus 424
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen;".

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, jotka edistävät 
unionin kasvu- ja työllisyystavoitteita;".

Or. en

Tarkistus 425
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b alakohta – i i alakohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 

c) määrällinen arviointi budjetti- ja muista 
talouspoliittisista toimenpiteistä, joita 
toteutetaan tai joita on ehdotettu ohjelman 
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tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kustannushyötyanalyysi suurista 
rakenneuudistuksista, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen;".

tavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan 
lukien kattava kustannushyötyanalyysi 
suurista rakenneuudistuksista, joilla on 
välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen;".

Or. en

Tarkistus 426
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) (4 b) Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Lähentymisohjelman on 
perustuttava realistisiin 
makrotaloudellisiin ja talousarviota 
koskeviin ennusteisiin, jotka takaavat 
mahdollisimman ajantasaiset tiedot. 
Finanssipolitiikan suunnittelun on 
perustuttava makrotalouden ja 
finanssipolitiikan kaikkein 
todennäköisimpään skenaarioon. Valitun 
makrotalouden skenaarion ja komission 
ennusteiden väliset merkittävät erot 
arvioidaan jälkeenpäin. Arvioinnin tekee 
komissio tai se jäsenvaltio, jota virhe 
koskee se havaittaessa.

Or. en

Tarkistus 427
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi) 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
‘2 a. Lähentymisohjelman on perustuttava 
realistisiin ja varovaisiin 
makrotaloudellisiin ja talousarviota 
koskeviin ennusteisiin, joissa käytetään 
uusimpia tietoja. Finanssipolitiikan 
suunnittelun on perustuttava 
makrotalouden ja finanssipolitiikan 
kaikkein todennäköisimpään skenaarioon 
tai varovaisempaan skenaarioon, jossa 
yksityiskohtaisesti osoitetaan poikkeamat 
makrotalouden ja finanssipolitiikan 
kaikkein todennäköisimmästä 
skenaariosta. Riippumattomien elinten on 
laadittava makrotaloutta ja julkista 
taloutta koskevat ennusteet ja niissä on 
otettava huomioon komission ennusteet. 
Valitun makrotalouden skenaarion ja 
komission ennusteiden välisistä 
merkittävistä poikkeamista on annettava 
selvitys lähentymisohjelmassa ja ne 
toimivat vertailuarvoina tarkasteltaessa 
ennusteisiin sisältyviä virheitä 
jälkeenpäin.

Or. de

Tarkistus 428
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 

3. Edellä 2 kohdan a, aa ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
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kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja 
sen osuudesta unionin kasvu- ja 
työllisyystavoitteiden täytäntöönpanoon, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä, eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa vahvistettujen julkisten 
investointitavoitteiden mukaisista 
julkisista investointimenoista ja 
keskeisistä taloutta koskevista oletuksista 
on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 429
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a, aa ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta ja 
sen osuudesta unionin 
työllisyystavoitteiden sekä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
tavoitteiden täytäntöönpanoon, julkisten 
tulojen suunnitellusta kasvu-urasta 
politiikan säilyessä muuttumattomana, 
suunnitelluista tulopuolen 
harkinnanvaraisista toimenpiteistä, kasvu-
urasta ja talouden kilpailukykyisyyden 
osoittimista ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".
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Or. en

Tarkistus 430
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä, tilitaseen ja 
ulkomaanvelan kehityksestä ja keskeisistä 
taloutta koskevista oletuksista on 
ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
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muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

muuttumattomana ja sen muuttuessa, 
suunnitelluista tulopuolen 
harkinnanvaraisista toimenpiteistä ja 
keskeisistä taloutta koskevista oletuksista 
on ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 432
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä asianmukaisesti 
kvantifioituina ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 433
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä asianmukaisesti 
kvantifioituina ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 434
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä asianmukaisesti 
kvantifioituina ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en
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Tarkistus 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä asianmukaisesti 
kvantifioituina ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 436
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
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tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä, kasvu-urasta ja keskeisistä 
taloutta koskevista oletuksista on 
ilmaistava vuositasolla, ja niiden on 
käsitettävä edellisen ja kuluvan vuoden 
lisäksi vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. pt

Tarkistus 437
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta – c alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
tulopuolen harkinnanvaraisista 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

3. Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkistalouden 
rahoitusasemaa ja velkasuhdetta koskevista 
kehitysurista, julkisten menojen kasvusta, 
julkisten tulojen suunnitellusta kasvu-
urasta politiikan säilyessä 
muuttumattomana, suunnitelluista 
harkinnanvaraisista tuloista ja 
toimenpiteistä ja keskeisistä taloutta 
koskevista oletuksista on ilmaistava 
vuositasolla, ja niiden on käsitettävä 
edellisen ja kuluvan vuoden lisäksi 
vähintään kolme seuraavaa vuotta.".

Or. en

Tarkistus 438
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
8 artikla – -1 kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

Lisätään 8 artiklaan kohta ennen 1 
kohtaa seuraavasti:
-1. Sanotun rajoittamatta 
toissijaisuusperiaatteen soveltamista 
jäsenvaltioiden on kuultava kansallisia 
työmarkkinaosapuolia ja saatava 
kansallisen parlamenttinsa hyväksyntä 
lähentymisohjelmahankkeelleen.

Or. en

Tarkistus 439
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 8 artiklaan kohta 1 kohdan 
jälkeen seuraavasti:
1 a. Niissä jäsenvaltioissa, joissa 
varainhoitovuosi ei vastaa 
kalenterivuotta, lähentymisohjelma 
jätetään vahvistettavaksi sen jälkeen kun 
talousarvio on esitelty kansalliselle 
parlamentille ja mahdollisimman pian sen 
julkistamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 440
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat oletukset 
uskottavia, onko julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävä 
sopeuttamisura asianmukainen ja ovatko 
toteutettavat ja/tai ehdotetut toimenpiteet 
kyseisen sopeuttamisuran noudattamiseksi 
riittäviä julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi 
suhdannekierron aikana ja kestävään 
lähentymiseen pääsemiseksi.

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
SEUT:n 121 artiklassa tarkoitettua 
monenvälistä valvontaa ja SEUT:n 148 
artiklan mukaista työllisyyspolitiikkojen 
täytäntöönpanon valvontaa kyseisten 
jäsenvaltioiden lähentymisohjelmissaan 
esittämien julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteet, arvioi, ovatko 
ohjelman perustana olevat taloutta 
koskevat oletukset uskottavia, onko 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävä sopeuttamisura 
asianmukainen, onko jäsenvaltio 
saavuttanut eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa vahvistetun julkisia 
investointeja koskevan tavoitteen ja 
ovatko toteutettavat tai ehdotetut 
toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran 
noudattamiseksi riittäviä julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi suhdannekierron aikana.

Or. en

Tarkistus 441
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja talous- ja rahoituskomitean 
arvioiden perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, ovatko ohjelman 
perustana olevat taloutta koskevat 

Komission ja talous- ja rahoituskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean arvioiden 
perusteella neuvosto tutkii osana 
perussopimuksen 121 artiklassa 
tarkoitettua monenvälistä valvontaa 
kyseisten jäsenvaltioiden esittämien 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteet, arvioi, onko julkistalouden 
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oletukset uskottavia, onko julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja 
ovatko toteutettavat ja/tai ehdotetut 
toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran 
noudattamiseksi riittäviä julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi suhdannekierron aikana ja 
kestävään lähentymiseen pääsemiseksi.

keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävä sopeuttamisura asianmukainen ja 
ovatko toteutettavat ja/tai ehdotetut 
toimenpiteet kyseisen sopeuttamisuran 
noudattamiseksi riittäviä julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi suhdannekierron aikana ja 
kestävään ja todelliseen lähentymiseen 
pääsemiseksi.

Or. en

Tarkistus 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 1 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
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vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

vertailuarvona 1:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
kun jäsenvaltion bruttokansantuotteen 
kasvuvauhti on positiivinen, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin, kun jäsenvaltion 
bruttokansantuotteen kasvuvauhti on 
negatiivinen. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en
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Tarkistus 444
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio 
ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia 
voidaan toteuttaa rajoitetummin 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
jäsenvaltion velka ylittää 60 prosenttia 
bruttokansantuotteesta tai jos on 
olemassa ilmeisiä riskejä 
kokonaisvelkaantumisen 
kestämättömyydestä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en
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Tarkistus 445
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio 
ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia 
voidaan toteuttaa rajoitetummin 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
jäsenvaltion velka ylittää 60 prosenttia 
bruttokansantuotteesta tai jos on 
olemassa ilmeisiä riskejä 
kokonaisvelkaantumisen 
kestämättömyydestä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.  ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en
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Tarkistus 446
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio 
ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia 
voidaan toteuttaa rajoitetummin 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
jäsenvaltion velka ylittää 60 prosenttia 
bruttokansantuotteesta tai jos on 
olemassa ilmeisiä riskejä 
kokonaisvelkaantumisen 
kestämättömyydestä, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, merkittävästi yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.  ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en
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Tarkistus 447
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltion velka ylittää 60 
prosenttia bruttokansantuotteen 
viitearvosta tai jos on olemassa 
finanssipolitiikan kestävyyteen liittyviä 
ilmeisiä riskejä tai jäsenvaltiolla on 
liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en
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Tarkistus 448
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio 
ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia 
voidaan toteuttaa rajoitetummin 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
jäsenvaltiolla on paljon velkaa ja sen 
yksityissektori on hyvin velkaantunut ja 
sillä on merkittäviä vastuusitoumuksia 
ja/tai implisiittisiä sitoumuksia tai 
liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto ja komissio 
tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Perustelu

Kaikki nämä tekijät ovat merkittäviä arvioitaessa maan rahoituspolitiikan yleistä kestävyyttä.
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Tarkistus 449
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ja komissio 
ottavat huomioon, toteutetaanko 
sopeutustoimia enemmän taloudellisesti 
hyvinä aikoina, kun taas sopeutustoimia 
voidaan toteuttaa rajoitetummin 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
jäsenvaltiolla on paljon velkaa, neuvosto ja 
komissio tutkivat, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, vähintään 0,5 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto ja komissio 
tutkivat, pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
rakenteellisen, suhdannekorjatun ja pitkän 
aikavälin rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 450
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa neuvosto tutkii, pyrkiikö 
kyseinen jäsenvaltio parantamaan 
vuosittaista suhdannekorjattua 
rahoitusasemaansa, pois lukien 
kertaluonteiset ja tilapäiset toimet, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa. Jos jäsenvaltioilla 
on paljon velkaa tai liiallinen 
makrotalouden epätasapaino taikka 
molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun perusjäämän vuotuinen 
parannus, pois lukien kertaluonteiset ja 
muut väliaikaiset toimenpiteet, yli 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. Neuvosto ottaa 
huomioon, toteutetaanko sopeutustoimia 
enemmän taloudellisesti hyvinä aikoina, 
kun taas taloudellisesti huonoina aikoina 
sopeutustoimia voidaan puolestaan 
toteuttaa rajoitetummin.

Or. pt

Tarkistus 451
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
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sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. ERM2-valuuttakurssimekanismiin 
osallistuvien jäsenvaltioiden osalta 
neuvosto tutkii, pyrkiikö kyseinen 
jäsenvaltio suhdannekorjatun 
rahoitusasemansa tarkoituksenmukaiseen 
vuotuiseen parannukseen, kertaluonteiset ja 
muut väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 452
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin tai niitä voidaan lykätä 
taloudellisesti huonoina aikoina. Jos 
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tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

jäsenvaltiolla on paljon nettovelkaa tai 
liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, kohtuullisen lähellä 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 453
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimia voidaan toteuttaa 
rajoitetummin taloudellisesti huonoina 
aikoina. Jos jäsenvaltiolla on paljon velkaa 
tai liiallinen makrotalouden epätasapaino 
taikka molemmat, neuvosto tutkii, onko 
suhdannekorjatun rahoitusaseman 
vuotuinen parannus, pois lukien 
kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 

Arvioidessaan julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävää 
sopeuttamisuraa, neuvosto ottaa huomioon, 
toteutetaanko sopeutustoimia enemmän 
taloudellisesti hyvinä aikoina, kun taas 
sopeutustoimien on oltava rajoitetumpia 
taloudellisesti huonoina aikoina 10 a 
artiklassa vahvistetun pistejärjestelmän 
mukaisesti. Jos jäsenvaltiolla on paljon 
velkaa tai liiallinen makrotalouden 
epätasapaino taikka molemmat, neuvosto 
tutkii, onko suhdannekorjatun 
rahoitusaseman vuotuinen parannus, pois 
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toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

lukien kertaluonteiset ja muut väliaikaiset 
toimenpiteet, yli 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
pyrkiikö kyseinen jäsenvaltio 
suhdannekorjatun rahoitusasemansa 
tarkoituksenmukaiseen vuotuiseen 
parannukseen, kertaluonteiset ja muut 
väliaikaiset toimenpiteet pois lukien, 
saavuttaakseen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteensa, käyttämällä 
vertailuarvona 0,5:tä prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.

Or. en

Tarkistus 454
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite 
tosiasiallisesti saavutetaan ja että siinä 
pysytään, neuvosto tarkastaa, että 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen on 
varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 455
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, 
neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen 
kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella 
toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen on 
varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Riittävä edistyminen keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisessa arvioidaan 
kokonaisarvion perusteella käyttäen 
viitearvona rakenteellista rahoitusasemaa 
ja sisällyttäen siihen analyysi menoista 
ilman tulopuolen harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä. Tätä tarkoitusta varten 
neuvosto ja komissio tarkastavat, onko 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukseen seuraavien ehtojen 
mukaista:

Or. en

Tarkistus 456
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, 
neuvosto tarkastaa, että julkisten menojen 
kasvu-ura yhdistettynä tulopuolella 
toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen on 
varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Riittävä edistyminen keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamisessa arvioidaan 
kokonaisarvion perusteella käyttäen 
viitearvona rakenteellista rahoitusasemaa 
ja sisällyttäen siihen analyysi menoista 
ilman tulopuolen harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä. Tätä tarkoitusta varten 
neuvosto ja komissio tarkastavat, onko 
julkisten menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai 
suunniteltujen toimenpiteiden 
vaikutukseen seuraavien ehtojen 
mukaista:

Or. en
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Tarkistus 457
Alfredo Pallone

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan 
mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
ja komissio tarkastavat, onko julkisten 
menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävän 
sopeuttamisuran mukainen.

Or. en

Tarkistus 458
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
ja komissio tarkastavat, että julkisten 
menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen on kestävän 
finanssipolitiikan sekä unionin 
työllisyystavoitteiden ja älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevien 
tavoitteiden mukaista.
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Or. en

Tarkistus 459
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
ja komissio tarkastavat, että julkisten 
menojen kasvu-ura yhdistettynä 
tulopuolella toteutettavien tai ehdotettujen 
toimenpiteiden vaikutukseen on kestävän 
finanssipolitiikan mukaista.

Or. en

Tarkistus 460
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on varovaisen finanssipolitiikan mukaista.

Sen varmistamiseksi, että julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoite tosiasiallisesti 
saavutetaan ja että siinä pysytään, neuvosto 
tarkastaa, että julkisten menojen kasvu-ura 
yhdistettynä tulopuolella toteutettavien tai 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukseen 
on kestävän finanssipolitiikan mukaista.

Or. en
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Tarkistus 461
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena 
ja siten julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen saavuttamista ja siinä 
pysymistä ajan myötä edistävänä, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;
b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;
c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

Or. en
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Tarkistus 462
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, rajoittamatta 
aktiivisen budjettipolitiikan toteuttamista 
tarpeen vaatiessa, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. pt

Tarkistus 463
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään kestävänä ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja sen kestävyyttä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 464
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään tehokkaana ja 
varovaisena ja siten julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamista ja sen kestävyyttä ajan myötä 
edistävänä, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 465
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Finanssipolitiikkaa pidetään varovaisena ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Finanssipolitiikkaa pidetään kestävänä ja 
siten julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamista ja siinä pysymistä 
ajan myötä edistävänä, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 466
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 

a) jos rakenteellisten verotulojen ja 
suhdannekorjattujen valtion tulojen 



PE458.764v01-00 134/196 AM\857518FI.doc

FI

tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

kasvu, pois lukien kertaluonteiset ja 
muiden väliaikaiset toimenpiteet, ei jää 
jälkeen bruttokansantuotteen 
keskimääräisestä kasvuvauhdista 
kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
mukaisesti eivätkä valtion menot ylitä 
normaalisti bruttokansantuotteen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
kymmenen vuoden aikajaksolla tehtyjen 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 467
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 468
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen potentiaalista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia 
koskevaa viitearvoa, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 470
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, perusjäämän vuotuinen kasvu 
ei ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

Or. pt

Tarkistus 471
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen varovaista 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

a) jos jäsenvaltio on jo saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteen, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä bruttokansantuotteen kestävää 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtia, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 472
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut b) tavallista suurempi menojen 
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julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, 
paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

harkinnanvarainen kasvattaminen tai 
verotulojen harkinnanvaraiset alennukset 
korvataan muilla harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä joko menopuolella ja/tai 
verotulojen puolella;

Or. en

Tarkistus 473
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, sen perusjäämän vuotuisen 
kasvun on oltava alle bruttokansantuotteen 
varovaisen keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhdin. Tällä tasoerolla olisi 
varmistettava tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta rajoittamatta aktiivisen 
budjettipolitiikan täytäntöönpanoa 
tarpeen vaatiessa;

Or. pt
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Tarkistus 474
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen potentiaaliseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvoon määritellään niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 475
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
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keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvon, paitsi jos ylitys korvataan 
harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen potentiaaliseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin 
viitearvoon määritellään niin, että 
varmistetaan tarkoituksenmukainen 
sopeutus kohti julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitetta;

Or. en

Tarkistus 476
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen varovaisen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhdin, paitsi 
jos ylitys korvataan harkinnanvaraisilla 
tulopuolen toimenpiteillä. Julkisten 
menojen kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen varovaiseen 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen sopeutus kohti 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

b) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, menojen vuotuinen kasvu ei 
ylitä tasoa, joka on alle 
bruttokansantuotteen kestävän keskipitkän 
aikavälin kasvuvauhdin, paitsi jos ylitys 
korvataan harkinnanvaraisilla tulopuolen 
toimenpiteillä. Julkisten menojen 
kasvuvauhdin vajaus verrattuna 
bruttokansantuotteen kestävään 
keskipitkän aikavälin kasvuvauhtiin 
määritellään niin, että varmistetaan 
tarkoituksenmukainen ja kestävä sopeutus 
kohti julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta;

Or. en
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Tarkistus 477
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten 
tuloerien harkinnanvaraisella 
kasvattamisella taikka molemmilla.

c) kestävään finanssipolitiikkaan kuuluu 
ottaa asianmukaisesti ja nimenomaisesti 
huomioon talouden kestävyyden pitkän 
tähtäimen tekijät, kuten sosiaalinen 
osallistaminen, ympäristövaikutukset, 
erityisesti ilmastonmuutos, sekä muiden 
haitallisten ulkoisten vaikutusten 
sisällyttämiseen liittyvät kustannukset, 
jotka merkitsevät taakkaa tuleville 
sukupolville.
Kestävää keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 478
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
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molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvot, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en

Tarkistus 479
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvot, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.
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Or. en

Tarkistus 480
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvot, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisillä tulojen lisäyksillä.

Or. en

Tarkistus 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) julkisten tuloerien harkinnanvaraiset 
alennukset joko korvataan menojen 
leikkauksilla tai muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

c) jos jäsenvaltio ei ole vielä saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, julkisten tuloerien 
harkinnanvaraiset alennukset joko 
korvataan menojen vähennyksillä tai 
muiden julkisten tuloerien 
harkinnanvaraisella kasvattamisella taikka 
molemmilla.

Kokonaismenoihin eivät kuulu 
korkomenot, EU:n ohjelmista aiheutuvat 
menot, jotka korvataan täysin EU:n 
varoista saatavilla tuloilla, ja muut kuin 
harkinnanvaraiset muutokset 
työttömyysetuusmenoissa.
Menojen kasvua, joka ylittää keskipitkän 
aikavälin viitearvot, ei katsota 
vertailuarvon rikkomiseksi niiltä osin 
kuin se korvataan kokonaan 
lakisääteisellä tulojen lisäyksellä.

Or. en

Tarkistus 482
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava viiden 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 484
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo 
arvioidaan ennusteiden tai takautuvien 
laskelmien perusteella, jos jälkimmäinen 
ei johda hitaampaan sopeuttamisuraan 
kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. 
Ennusteet päivitetään säännöllisin 
väliajoin.

Or. en

Tarkistus 485
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, 
säännöllisesti päivitettävien ennusteiden 
perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvo 
arvioidaan ennusteiden tai takautuvien 
laskelmien perusteella, jos jälkimmäinen 
ei johda hitaampaan sopeuttamisuraan 
kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta. 
Ennusteet päivitetään säännöllisin 
väliajoin.

Or. en

Tarkistus 486
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaista keskipitkän aikavälin 
kasvuvauhtia olisi arvioitava kymmenen 
vuoden aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella.

Bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvoa 
olisi arvioitava kymmenen vuoden 
aikajaksolla tehtyjen, säännöllisesti 
päivitettävien ennusteiden perusteella. 
Komission on julkistettava avoin, 
riippumaton ja perusteltu arvio kyseisten 
ennusteiden menetelmistä.

Or. en

Tarkistus 487
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että 
säilytetään tarkoituksenmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon ja että rahoitusaseman 
odotetaan palaavan ohjelmakauden 
aikana julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen, neuvosto ottaa 
huomioon myös sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, 
joilla on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 488
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 

Finanssipolitiikan katsotaan edistävän 
keskipitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamista, jos muiden muassa 
politiikan laatijat pidättäytyvät yleisistä 
veronalennuksista ja toteuttavat 
toimenpiteitä, joilla vakautetaan ja 
tarvittaessa listätään verotulojen osuutta 
bruttokansantuotteessa.
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tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan 
lukien potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
edistetään kasvua, työllisyyttä sekä 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien unionin 
tavoitteiden saavuttamista. Erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, miten 
kyseiset uudistukset myötävaikuttavat 
työllisyyteen ja köyhyyden vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 489
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten ja julkisten 
investointimenojen täytäntöönpanon, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Komission on yhteistyössä kansallisten 
veroneuvostojen kanssa määriteltävä ja 
julkistettava avoin, riippumaton ja 
perusteltu arvio tällaisten julkisten 
investointimenojen tilinpito- ja 
tilintarkastusmenetelmistä. Näissä 
menoissa on noudatetava erityisesti 
tutkimuksen ja kehittämisen, koulutuksen 
ja suurten infrastruktuurien alalla 
valtiontukia koskevia 
perustamissopimuksen määräyksiä, ja 
niiden on oltava tulevaisuuteen 
suuntautuneita.

Or. en
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Tarkistus 490
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ja komissio ottavat huomioon 
ainoastaan sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 491
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
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keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ja komissio ottavat huomioon 
ainoastaan sellaisten suurten 
rakenneuudistusten täytäntöönpanon, joilla 
on välittömiä pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Or. en

Tarkistus 492
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
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keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen siten, että ne pienentävät 
julkisen talouden kestävyysvajetta.

Or. fi

Tarkistus 493
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
potentiaalisen kasvun paraneminen, ja 
joilla sen vuoksi on todennettavissa oleva 
vaikutus julkisen talouden pitkän aikavälin 
kestävyyteen.

Kun neuvosto määrittelee julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
tähtäävää sopeuttamisuraa niiden 
jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet kyseistä tavoitetta, ja sallii 
niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat jo 
saavuttaneet kyseisen tavoitteen, poiketa 
siitä tilapäisesti, edellyttäen että säilytetään 
tarkoituksenmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon ja että 
rahoitusaseman odotetaan palaavan 
ohjelmakauden aikana julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen, 
neuvosto ottaa huomioon myös sellaisten 
suurten rakenneuudistusten 
täytäntöönpanon, joilla on välittömiä 
pitkän aikavälin 
kustannussäästövaikutuksia, mukaan lukien 
kestävän potentiaalisen kasvun 
paraneminen, ja joilla sen vuoksi on 
todennettavissa oleva vaikutus julkisen 
talouden pitkän aikavälin kestävyyteen.
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Or. en

Tarkistus 494
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 495
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 

Poistetaan.
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uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Or. pt

Tarkistus 496
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, 
että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille 
aiheutuvaa nettokustannusta, edellyttäen 
että poikkeama on tilapäinen ja että 
säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 497
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama tapahtuu vain yhtenä vuotena 
ja että säilytetään asianmukainen 
varmuusmarginaali suhteessa alijäämän 
viitearvoon.

Or. fi

Tarkistus 498
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
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johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 499
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 500
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 

Näissä uudistuksissa erityistä huomiota 
kiinnitetään eläkeuudistuksiin, kun otetaan 
käyttöön pakollisen täysin rahastoivan 
pilarin sisältävä monipilarinen järjestelmä. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
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asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Erityistä huomiota kiinnitetään 
eläkeuudistuksiin, joilla vahvistetaan 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävää monipilarista järjestelmää. 
Näitä uudistuksia toteuttavien 
jäsenvaltioiden sallitaan poiketa niiden 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavalta sopeuttamisuralta 
tai itse keskipitkän aikavälin tavoitteesta 
siten, että poikkeama vastaa uudistuksesta 
julkisesti hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. hu

Tarkistus 503
Thomas Händel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota kiinnitetään Erityistä huomiota kiinnittetään 
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eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
pakollisen täysin rahastoivan pilarin 
sisältävä monipilarinen järjestelmä. Näitä 
uudistuksia toteuttavien jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa niiden julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavalta sopeuttamisuralta tai itse 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta siten, että 
poikkeama vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

eläkeuudistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
julkinen ja jakojärjestelmään perustuvan 
rahoituksen pilari. Näitä uudistuksia 
toteuttavien jäsenvaltioiden sallitaan 
poiketa niiden julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen johtavalta 
sopeuttamisuralta tai itse keskipitkän 
aikavälin tavoitteesta siten, että poikkeama 
vastaa uudistuksesta julkisesti 
hallinnoidulle pilarille aiheutuvaa 
nettokustannusta, edellyttäen että 
poikkeama on tilapäinen ja että säilytetään 
asianmukainen varmuusmarginaali 
suhteessa alijäämän viitearvoon.

Or. en

Tarkistus 504
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan 
kiinteämpää yhteensovittamista ja onko 
asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen mukaista. ERM2-
valuuttakurssimekanismiin osallistuvien 
jäsenvaltioiden osalta neuvosto tutkii, 
varmistaako lähentymisohjelman sisältö 
joustavan osallistumisen 
valuuttakurssimekanismiin.

Neuvosto tutkii edelleen, helpottaako 
lähentymisohjelman sisältö talouspolitiikan 
kiinteämpää yhteensovittamista ja onko 
asianomaisen jäsenvaltion talouspolitiikka 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaista 
erityisesti kasvun, korkean työllisyystason 
edistämisen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamisen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumisen sekä jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
osalta. ERM2-valuuttakurssimekanismiin 
osallistuvien jäsenvaltioiden osalta 
neuvosto tutkii, varmistaako 
lähentymisohjelman sisältö joustavan 
osallistumisen valuuttakurssimekanismiin.

Or. en
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Tarkistus 505
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus tehdä poikkeuksia vakavien taloudellisten laskusuhdanteiden vuoksi rajoittaa 
menettelyiden automaattisuutta. Sääntöjen ja menettelyiden täysimääräinen noudattaminen 
on varmistettava taloushallinnon puitteiden uskottavuuden turvaamiseksi, mikä vuoksi olisi 
vältettävä poikkeuksen mahdollistavia lausekkeita.

Tarkistus 506
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Vain jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko 
EU:ssa, jäsenvaltioiden voidaan sallia 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetusta keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
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keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 507
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Vain jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen euroalueella tai koko 
EU:ssa, jäsenvaltioiden voidaan sallia 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetusta keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Vain jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan poikkeuksellisesti sallia 
tilapäisesti poiketa neljännessä alakohdassa 
tarkoitetun varovaisen finanssipolitiikan 
mukaiselta sopeuttamisuralta.

Or. en
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Tarkistus 509
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu laskusuhdanteeseen, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteen mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 510
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavasta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 511
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 512
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
kestävän finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Tarkistus 513
Edit Herczog

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
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laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

laskusuhdanteeseen, neuvosto voi sallia 
jäsenvaltioiden tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta. Lisäksi vakavan 
laskusuhdanteen selkeä ja tarkka 
määritelmä on liitettävä mukaan.

Or. en

Tarkistus 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen, jäsenvaltioiden 
voidaan sallia tilapäisesti poiketa 
neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Jos talous joutuu vakavaan yleiseen 
laskusuhdanteeseen euroalueella, 
jäsenvaltioiden voidaan sallia tilapäisesti 
poiketa neljännessä alakohdassa tarkoitetun 
varovaisen finanssipolitiikan mukaiselta 
sopeuttamisuralta.

Or. en

Perustelu

On selkeytettävä, että kyseessä on oltava euroalueen laskusuhdanne, jotta jäsenvaltioiden 
sallitaan poiketa tilapäisesti sopeuttamisuralta.

Tarkistus 515
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii vakausohjelman kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun ohjelma on 
sille toimitettu. Komission suosituksesta ja 
talous- ja rahoituskomitea kuultuaan 
neuvosto antaa tarvittaessa lausunnon 
ohjelmasta. Jos neuvosto SEUT-
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
katsoo, että ohjelman tavoitteita ja sisältöä 
on lujitettava, neuvosto kehottaa 
antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 516
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomiteaa sekä sosiaalisen 
suojelun komiteaa kuultuaan neuvosto 
antaa tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. 
Jos neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en
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Tarkistus 517
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti 
varovaisen finanssipolitiikan suhteen, 
neuvosto kehottaa antamassaan 
lausunnossa kyseistä jäsenvaltiota 
mukauttamaan ohjelmansa.".

2. Neuvosto tutkii lähentymisohjelman 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
siitä, kun ohjelma on sille toimitettu. 
Komission suosituksesta ja talous- ja 
rahoituskomitea kuultuaan neuvosto antaa 
tarvittaessa lausunnon ohjelmasta. Jos 
neuvosto perussopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti katsoo, että ohjelman tavoitteita 
ja sisältöä on lujitettava erityisesti kestävän 
finanssipolitiikan suhteen, neuvosto 
kehottaa antamassaan lausunnossa kyseistä 
jäsenvaltiota mukauttamaan ohjelmansa.".

Or. en

Tarkistus 518
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet 
tai ennakoidut merkittävät poikkeamat 

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä 
komission, talous- ja rahoituskomitean, 
työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun 
komitean arvioiden perusteella erityisesti 
havaitakseen toteutuneet tai ennakoidut 
merkittävät poikkeamat julkisyhteisöjen 
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julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 519
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet 
tai ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
toteutuneet tai ennakoidut merkittävät 
poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 520
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet 
tai ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
toteutuneet tai ennakoidut merkittävät 
poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet 
tai ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
toteutuneet tai ennakoidut merkittävät 
poikkeamat julkisyhteisöjen 
rahoitusasemalle asetetusta julkistalouden 
keskipitkän aikavälin tavoitteesta tai siihen 
tähtäävästä tarkoituksenmukaisesta 
sopeuttamisurasta.

Or. en
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Tarkistus 522
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä 
komission, talous- ja rahoituskomitean ja 
sosiaalisen suojelun komitean arvioiden 
perusteella erityisesti havaitakseen 
kestävästä finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 523
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 

Osana perussopimuksen 121 artiklan 3 
kohdan mukaista monenvälistä valvontaa 
neuvosto seuraa lähentymisohjelmien 
toteuttamista jäsenvaltioiden, joita koskee 
poikkeus, antamien tietojen sekä komission 
ja talous- ja rahoituskomitean arvioiden 
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perusteella erityisesti havaitakseen 
varovaisesta finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

perusteella erityisesti havaitakseen 
kestävästä finanssipolitiikasta 
erkaantumisesta aiheutuvat, toteutuneet tai 
ennakoidut merkittävät poikkeamat 
julkisyhteisöjen rahoitusasemalle asetetusta 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävästä 
tarkoituksenmukaisesta sopeuttamisurasta.

Or. en

Tarkistus 524
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Varoitus julkistetaan ja 
Euroopan parlamentti pyytää välittömästi 
kyseistä jäsenvaltiota antamaan 
selvityksen politiikastaan asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle. Komissio voi tällaisen 
merkittävän poikkeamisen kyseessä 
ollessa pyytää lisäselvitystä kyseiseltä 
jäsenvaltiolta.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella. Jos poikkeama on erityisen 



PE458.764v01-00 170/196 AM\857518FI.doc

FI

merkittävä tai tilanne erittäin vakava, 
määräaika on enintään kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkkailukäyntien 
yhteydessä 6 a artiklan mukaisesti ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus on 
julkistettava välittömästi.
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin neuvoston 
suosituksen toisessa alakohdassa annetun 
määräajan kuluessa, neuvosto antaa 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa. Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen kertomuksen Eurooppa-
neuvostolle.
Menettely toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
kertomukseen saa kestää enintään kuusi 
kuukautta.

Or. de

Tarkistus 525
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan 
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merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Tällainen varoitus on 
julkistettava ja Euroopan parlamentti voi 
pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään 
päätöksiään ja toimintalinjojaan asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. Tällaista 
huomattavaa poikkeamaa koskevassa 
tapauksessa komission voi edellyttää 
lisäraportointia asianomaiselta 
jäsenvaltiolta.

Or. en

Tarkistus 526
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
kestävästä finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 527
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta poiketaan merkittävästi, 
komissio voi liiallisen alijäämän 
syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 528
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
keskipitkän aikavälin tavoitteeseen 
johtavasta sopeuttamisurasta poiketaan 
merkittävästi, komissio antaa liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Tällainen varoitus on 
julkistettava ja Euroopan parlamentti voi 
pyytää kyseistä jäsenvaltiota selittämään 
päätöksiään ja toimintalinjojaan asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. Tällaista 
huomattavaa poikkeamaa koskevassa 
tapauksessa komission voi edellyttää 
lisäraportointia asianomaiselta 
jäsenvaltiolta.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
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määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella. Erityisen merkittävää 
poikkeamaa koskevassa tapauksessa tai 
erityisen vakavassa tilanteessa määräaika 
on korkeintaan kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä tarkastuskäyntien 
yhteydessä ja laatii kertomuksen 
neuvostolle. Kertomus on julkaistava 
kuukauden kuluessa.
Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin toisen 
alakohdan mukaisessa neuvoston 
suosituksessa annetun määräajan 
kuluessa, neuvosto antaa SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa. Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen raportin Eurooppa-neuvostolle.
Prosessi toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
raporttiin voi kestää korkeintaan kuusi 
kuukautta.
Poikkeamista julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä 
asianmukaiselta sopeuttamisuralta 
arvioidaan 9 artiklan 1 kohdassa 
määritellyn, rakenteellista 
rahoitusasemaa viitearvona käyttävän 
yleisarvion perusteella, johon sisältyy 
analyysi menoista, joista on vähennetty 
harkinnanvaraiset tulopuolen 
toimenpiteet.

Or. en
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Tarkistus 529
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
perussopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Jos tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitetusta 
varovaisesta finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, komissio voi liiallisen 
alijäämän syntymisen estämiseksi antaa 
asianomaiselle jäsenvaltiolle varoituksen 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Tällainen varoitus on 
julkistettava. Komissio esittää ja selittää 
päätöksensä Euroopan parlamentille ja 
sen asiasta vastaavalle valiokunnalle. 
Tällaista huomattavaa poikkeamaa 
koskevassa tapauksessa komission voi 
edellyttää lisäraportointia asianomaiselta 
jäsenvaltiolta.
Neuvosto antaa kuukauden kuluessa 
kaikista merkittävistä ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetuista poikkeamista 
politiikkaa koskevan suosituksen, jossa 
asetetaan korkeintaan viiden kuukauden 
määräaika, poikkeaman käsittelemisestä 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission suosituksen 
perusteella. Erityisen merkittävää 
poikkeamaa koskevassa tapauksessa tai 
erityisen vakavassa tilanteessa määräaika 
on korkeintaan kolme kuukautta. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.
Komissio valvoo suositukseen sisältyviä 
toimenpiteitä 6 a artiklan mukaisten 
tarkastuskäyntien yhteydessä ja laatii 
kertomuksen neuvostolle. Kertomus on 
julkistettava.



AM\857518FI.doc 175/196 PE458.764v01-00

FI

Jos asianomainen jäsenvaltio ei ryhdy 
asianmukaisiin toimenpiteisiin toisen 
alakohdan mukaisessa neuvoston 
suosituksessa annetun määräajan 
kuluessa, neuvosto antaa SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 4 kohdan 
mukaisen komission täydentävän 
suosituksen perusteella välittömästi 
lopullisen suosituksen, jossa todetaan, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
määräaikaa. Neuvosto antaa 
samanaikaisesti komission ehdotuksesta 
virallisen raportin Eurooppa-neuvostolle.
Prosessi toisessa alakohdassa 
tarkoitetusta neuvoston suosituksesta 
neuvoston lopulliseen suositukseen ja 
neljännessä alakohdassa tarkoitettuun 
Eurooppa-neuvostolle annettavaan 
raporttiin voi kestää korkeintaan kuusi 
kuukautta.

Or. en

Tarkistus 530
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 

Arvioitaessa, onko poikkeama merkittävä, 
käytetään erityisesti seuraavia perusteita:
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aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, rakenteellisen rahoitusaseman 
muutosta arvioitaessa merkittävänä 
pidetään poikkeamaa, joka on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään keskimäärin 0,25 
prosenttia vuodessa suhteessa 
bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
muutoksia menoissa, joista on vähennetty 
harkinnanvaraiset tulopuolen 
toimenpiteet, merkittävänä pidetään 
poikkeamaa, jonka kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai kumulatiivisesti kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 531
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 

Arvioitaessa, onko poikkeama merkittävä, 
käytetään erityisesti seuraavia perusteita:
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julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, rakenteellisen rahoitusaseman 
muutosta arvioitaessa merkittävänä 
pidetään poikkeamaa, joka on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään keskimäärin 0,25 
prosenttia vuodessa suhteessa 
bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
muutoksia menoissa, joista on vähennetty 
harkinnanvaraiset tulopuolen 
toimenpiteet, merkittävänä pidetään 
poikkeamaa, jonka kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai kumulatiivisesti kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 532
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 

Arvioitaessa, onko poikkeama merkittävä, 
käytetään erityisesti seuraavia perusteita:
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harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Jos jäsenvaltio ei ole saavuttanut 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta, rakenteellisen rahoitusaseman 
muutosta arvioitaessa merkittävänä 
pidetään poikkeamaa, joka on vähintään 
0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään keskimäärin 0,25 
prosenttia vuodessa suhteessa 
bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana; arvioitaessa 
muutoksia menoissa, joista on vähennetty 
harkinnanvaraiset tulopuolen 
toimenpiteet, merkittävänä pidetään 
poikkeamaa, jonka kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai kumulatiivisesti kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
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menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,25 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,1 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en

Tarkistus 534
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Havaittu poikkeaminen keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
menojen kasvu ylittää 
bruttokansantuotteen potentiaalisen 
kasvun keskipitkän aikavälin viitearvon 
eikä sitä korvata tuloja lisäävillä 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä; tai 
tuloja pienentäviä harkinnanvaraisia 
toimenpiteitä ei korvata menoja 
alentamalla; ja 9 artiklan 1 kohdassa 
vaadittua julkistalouden rahoitusaseman 
vuotuista kohenemista koskevan 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.
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Or. en

Tarkistus 535
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen 
kahden peräkkäisen vuoden aikana.

Poikkeaminen julkistalouden keskipitkän 
aikavälin tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta katsotaan merkittäväksi, 
jos seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
mukainen menojen kasvu, pois lukien 
julkiset investoinnit, ylittyy, eikä sitä 
korvata tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla;

Or. en

Tarkistus 536
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 

Kestävästä ja tehokkaasta 
finanssipolitiikasta poikkeaminen 
katsotaan merkittäväksi, jos seuraavat 
edellytykset ovat olemassa: tehokkaan 
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menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei 
korvata menoja alentamalla; ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

finanssipolitiikan mukainen menojen kasvu 
ylittyy, eikä sitä korvata tuloja lisäävillä 
harkinnanvaraisilla toimenpiteillä, ja 
poikkeaman kokonaisvaikutus 
julkistalouden rahoitusasemaan on 
vähintään 0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana ja 
epätasapaino kasvaa nopeammin kuinn 
kyseistä vuotta koskeva vuotuinen 
kasvuvauhti.

Or. en

Tarkistus 537
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varovaisesta finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
varovaisen finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Kestävästä finanssipolitiikasta 
poikkeaminen katsotaan merkittäväksi, jos 
seuraavat edellytykset ovat olemassa: 
kestävän finanssipolitiikan mukainen 
menojen kasvu ylittyy, eikä sitä korvata 
tuloja lisäävillä harkinnanvaraisilla 
toimenpiteillä; tai tuloja pienentäviä 
harkinnanvaraisia toimenpiteitä ei korvata 
menoja alentamalla; ja poikkeaman 
kokonaisvaikutus julkistalouden 
rahoitusasemaan on vähintään 0,5 
prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen yhden vuoden 
aikana tai vähintään 0,25 prosenttia 
suhteessa bruttokansantuotteeseen kahden 
peräkkäisen vuoden aikana.

Or. en
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Tarkistus 538
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon 
olemassaolo, ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna 
tätä tavoitetta ohjelmakaudella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 539
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen ottaen huomioon liiallisen 
makrotalouden epätasapainon olemassaolo, 
ja vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Poikkeamaa ei oteta huomioon, jos 
asianomainen jäsenvaltio on päässyt 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitetta huomattavasti parempaan 
tulokseen tai jos asetuksessa määritellyn 
pisteytysjärjestelmän mukaiset saadut 
hyvitykset ovat käytettävissä ottaen 
huomioon liiallisen makrotalouden 
epätasapainon olemassaolo, ja 
vakausohjelmassa esitetyt 
talousarviosuunnitelmat eivät vaaranna tätä 
tavoitetta ohjelmakaudella.

Or. en
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Tarkistus 540
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuus tehdä poikkeuksia vakavien taloudellisten laskusuhdanteiden vuoksi rajoittaa 
menettelyiden automaattisuutta. Sääntöjen ja menettelyiden täysimääräinen noudattaminen 
on varmistettava taloushallinnon puitteiden uskottavuuden turvaamiseksi, mikä vuoksi olisi 
vältettävä poikkeuksen mahdollistavia lausekkeita.

Tarkistus 541
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama jätetään ottamatta huomioon, 
jos talous joutuu laskusuhdanteeseen.

Or. en
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Tarkistus 542
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan katsoa 
merkityksettömäksi, jos talous joutuu 
vakavaan laskusuhdanteeseen euroalueella 
tai koko EU:ssa sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 543
Burkhard Balz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poikkeama voidaan myös jättää ottamatta 
huomioon, jos talous joutuu vakavaan 
yleiseen laskusuhdanteeseen.

Poikkeama voidaan katsoa 
merkityksettömäksi, jos talous joutuu 
vakavaan laskusuhdanteeseen euroalueella 
tai koko EU:ssa sillä ehdolla, että se ei 
vaaranna julkisen talouden kestävyyttä 
keskipitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 544
Miguel Portas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
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Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.”.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto 
julkistaa suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Suositus on julkistettava.".

Or. en

Tarkistus 546
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama 
julkistalouden keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen johtavasta 
sopeuttamisurasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, komissio antaa asianomaiselle 
jäsenvaltiolle suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Neuvosto julkistaa suosituksen ja 
Euroopan parlamentti voi pyytää kyseistä 
jäsenvaltiota selittämään 
toimintalinjojaan asiasta vastaavalle 
valiokunnalle.".

Or. en

Tarkistus 547
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi siten, 
että poikkeama hyvitetään 
vastaavansuuruisella tavoitteiden 
ylityksellä seuraavina kolmena vuotena. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Or. fi
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Tarkistus 548
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävä poikkeama varovaisesta 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

3. Jos merkittävä poikkeama kestävästä 
finanssipolitiikasta jatkuu tai on erityisen 
vakava, neuvosto antaa komission 
suosituksesta asianomaiselle jäsenvaltiolle 
suosituksen tarvittavien 
sopeuttamistoimien toteuttamiseksi. 
Komission ehdotuksesta neuvosto julkistaa 
suosituksen.".

Or. en

Tarkistus 549
Sharon Bowles

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätää 10 artiklaan kohta seuraavasti:
3 a. Kun jäsenvaltio kutsutaan Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan ja jäsenvaltion väliseen 
kokoukseen, jossa jäsenvaltio selittää 
kantaansa, pyydettyä toimenpidettä tai 
poikkeamaa sen vaatimuksista, 
kokouksen kutsuu koolle
a) Euroopan parlamentti
b) jäsenvaltion parlamentti tai
c) neuvoston puheenjohtajavaltio.

Or. en
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Tarkistus 550
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

10 a artikla
Hyvitysjärjestelmä yksilöidään 
delegoiduilla säädöksillä 10 b – 10 d 
artiklan mukaisesti. Hyvitystä 
myönnetään, jos jäsenvaltio noudattaa 
asetuksen 5 artiklassa määriteltyä 
kestävän finanssipolitiikan sääntöä ja 
saavuttaa keskipitkän aikavälin 
tavoitteeseen tähtäävät vuotuiset 
tavoitteet. Jos kestävästä 
finanssipolitiikasta poiketaan 
merkittävästi, hyvitykset menetetään.

Or. en

Tarkistus 551
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 b kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b. Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

10 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirretään valta antaa 2 c 
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artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajan tämän 
asetuksen voimaantulosta. Komissio laatii 
delegoidusta säädöstoimivallasta 
selvityksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen viiden vuoden jakson päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
peruuta siirtoa 4 b artiklan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 4 b ja 
4 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 552
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 c kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c. Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

10 c artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 
kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
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päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 553
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 d kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
10 d artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

9 d. Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

10 d artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi.
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla 
vastustamatta säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 554
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 e kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
-11 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 e. Lisätään artikla seuraavasti:
”-11 artikla

1. Komissio varmistaa pysyvän 
vuoropuhelun jäsenvaltioiden 
viranomaisten kanssa tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Komissio tekee 
siksi kaikkiin jäsenvaltioihin säännöllisiä 
konsultointikäyntejä ja tarvittaessa myös 
valvontakäyntejä.
2. Konsultointi- tai valvontakäyntejä 
järjestäessään komissio toimittaa 
tarvittaessa alustavat tuloksensa 
asianomaisille jäsenvaltioille 
huomautuksia varten.
3. Konsultointikäyntien yhteydessä 
komissio tarkastelee jäsenvaltion 
senhetkistä taloudellista tilannetta ja 
määrittää riskit tai mahdolliset vaikeudet 
noudattaa tämän asetuksen tavoitteita.
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4. Valvontakäyntien yhteydessä komissio 
valvoo menettelyjä ja tarkistaa, että toimet 
on toteutettu neuvoston tai komission 
päätöksen mukaisesti tämän asetuksen 
tavoitteita noudattaen. Valvontakäyntejä 
tehdään vain poikkeustapauksissa ja vain 
jos näiden tavoitteiden saavuttamisessa on 
huomattavia riskejä tai vaikeuksia. 
Komissio voi kutsua Euroopan 
keskuspankin tai muiden asiaankuuluvien 
toimielinten edustajia osallistumaan 
valvontakäynteihin.
5. Komissio tiedottaa talous- ja 
rahoituskomitealle valvontakäyntien 
syistä.
6. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet konsultointi- ja 
valvontakäyntien sujumisen 
helpottamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
komission pyynnöstä tarjottava kaikkien 
asiaankuuluvien kansallisten 
viranomaisten apua konsultointi- ja 
valvontakäyntien valmistelussa ja 
toteutuksessa."

Or. de

Tarkistus 555
Sylvie Goulard

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 f kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 f. Lisätään 11 a artikla seuraavasti:
11 a artikla

1. Komission olisi perustettava neuvoa-
antava elin, joka koostuu viidestä talous- 
ja finanssiasioissa tunnustetusti pätevistä 
korkean tason henkilöistä.
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2. Neuvoa-antava elin hoitaa 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvoitteensa täysin 
itsenäisesti. Näitä velvoitteita hoitaessaan 
neuvoa-antavan elimen jäsenet eivät 
pyydä eivätkä ota ohjeita komissiolta, 
miltään hallitukselta tai muulta 
instituutiolta tai elimeltä.
3. Kyseisen elimen olisi julkistettava 
vuosittain kertomus, jossa tarkastellaan, 
miten komissio ja neuvosto ovat täyttäneet 
perussopimuksen 121, 126 ja 136 artiklan, 
muutetun asetuksen (EY) N:o 1466/97, 
muutetun asetuksen (EY) N:o 1467/97 ja 
euroalueen julkisen talouden valvonnan 
tehokkaasta täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen XXX, täytäntöönpanotoimista 
liiallisen makrotalouden epätasapainon 
korjaamiseksi euroalueella annetun 
asetuksen sekä makrotalouden 
epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja 
korjaamisesta annetun asetuksen 
mukaiset velvoitteensa.
Komission, Euroopan keskuspankin, 
neuvoston, Euroopan parlamentin tai 
Eurooppa-neuvoston pyynnöstä neuvoa-
antava elin laatii myös analyysejä 
erityisistä taloudellisista tai talousarvioon 
liittyvistä asioista.

Or. en

Tarkistus 556
Carl Haglund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 g kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 g. Lisätään artikla seuraavasti:
12 a artikla

Uudelleentarkastelu
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1. Komissio julkaisee viimeistään  ...* ja 
sen jälkee joka kolmas vuosi kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta.
2. Kertomus ja siihen liittyvät ehdotukset 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
3. Jos kertomuksessa havaitaan esteitä 
talous- ja rahaliittoa koskevien 
perussopimusten määräysten ja erityisesti 
täytäntöönpanotoimiin liittyvien 
määräysten moitteettomalle toiminnalle, 
komissio antaa Eurooppa-neuvostolle 
tarvittavat suositukset.
4. Kertomukseen on sisällytettävä ehdotus 
käänteisen määräenemmistön 
käyttämisestä neuvoston äänestyksissä 
tässä asetuksessa tarkoitetun menettelyn 
kaikissa vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 557
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 9 g kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 1466/97
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 g. Lisätään artikla seuraavasti:
"12 a artikla

Tarkistaminen
1. Komissio julkaisee viimeistään...* ja 
sen jälkeen joka toinen vuosi 
kertomuksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta.
2. Kertomus ja siihen mahdollisesti 
liittyvät ehdotukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
3. Jos kertomuksessa havaitaan esteitä 
talous- ja rahaliittoa koskevien 
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perussopimusten määräysten ja erityisesti 
täytäntöönpanotoimiin liittyvien 
määräysten moitteettomalle toiminnalle, 
komissio antaa Eurooppa-neuvostolle 
tarvittavat suositukset."
_____
* ... vuotta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. de

Tarkistus 558
Jürgen Klute

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan, kun seuraavat 
ehdot täyttyvät:

– komission suorittama avoin sosiaalisten 
vaikutusten arviointi on osoittanut, että 
talouden ohjauspakettiin liittyvät 
asetukset ja direktiivit ovat unionin 
kasvua, työllisyyttä ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien ja Eurooppa 2020 
-strategiassa esitettyjen tavoitteiden 
kannalta asianmukaisia;
– unionin rahoitusmarkkinoiden tehokas 
sääntely estää ulkoisia uhkia 
vahvistamasta makrotalouden ja 
rahoitusmarkkinoiden epätasapainoa; 
tämän sääntelyn tulee sisältää Euroopan 
laajuinen lyhyeksi myynnin ja OTC-
johdannaisten kieltäminen sekä 
Euroopan laajuisen transaktioveron 
käyttöönotto;
– kaikkialla unionissa on palautettu 
normaalit taloudelliset olot.

Or. en
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Tarkistus 559
Philippe Lamberts

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan ensimmäisenä 
päivänä tammikuuta 2013.

Or. en


