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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta
(COM(2019)0354 – C9-0103/2019 – 2019/0161(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0354),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 136 lõike 1 
punkti b koos artikli 121 lõikega 6, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa 
Parlamendile (C9-0103/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 30. oktoobri 2019. aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse eelarvekomisjoni arvamust,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriikide majanduspoliitika 
koordineerimine on ühise huvi küsimus. 
Liikmesriikidel, kelle rahaühik on euro, on 
eriline huvi ja vastutus viia nõukogu 

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

Parlamendi ja nõukogu sõnastatud 
üldsuuniste raames ellu majanduspoliitikat, 
mis edendab majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohast toimimist, ning vältida 
poliitikat, mis seda ohustab. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võtma meetmeid, et suurendada 
sihipäraste struktuurireformide ja 
investeeringute kaudu oma majanduse 
vastupanuvõimet. 2018. aasta detsembris 
toimunud euroala tippkohtumisel anti 
eurorühmale volitused teha tööd euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi ülesehituse, 
rakendamise üksikasjade ja ajastusega. 
Kandmaks hoolt selle eest, et liikmesriigid 
viivad struktuurireformid ja investeeringud 
ellu järjekindlalt, ühtselt ja hästi 
koordineeritult, on vaja kehtestada 
juhtimisraamistik, et nõukogu saaks 
esitada reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised, mida 
liikmesriikidel tuleb euroalal järgida. 
Selline raamistik edendaks euroala 
lähenemist ja konkurentsivõimet. 
Nõukogu peaks samuti andma 
riigipõhiseid suuniseid eurot rahaühikuna 
kasutavate liikmesriikide reformi- ja 
investeerimiseesmärkide kohta, mida on 
võimalik lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi raames toetada. Kuna 
sellist raamistikku kohaldatakse vaid 
nende liikmesriikide suhtes, mille 
rahaühik on euro, peaksid käesoleva 
määruse alusel toimuvatel hääletustel 

(2) Majandus- ja rahaliidu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võtma meetmeid, et suurendada 
sihipäraste struktuurireformide ja 
investeeringute kaudu oma majanduse 
vastupanuvõimet. 2018. aasta detsembris 
toimunud euroala tippkohtumisel anti 
eurorühmale volitused teha tööd euroala 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi, mis võetakse vastu 
komisjoni asjakohase ettepaneku alusel ja 
vajaduse korral muudetud kujul, 
ülesehituse, rakendamise üksikasjade ja 
ajastusega. Kandmaks hoolt selle eest, et 
liikmesriigid viivad struktuurireformid ja 
investeeringud ellu järjekindlalt, ühtselt ja 
hästi koordineeritult, on vaja kehtestada 
euroala lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi juhtimisraamistik.
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osalema üksnes neid liikmesriike 
esindavad nõukogu liikmed.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Majandus- ja rahaliidu ning 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi demokraatliku 
vastutuse ja tõhususe parandamiseks 
tuleks määratleda Euroopa majandus- ja 
rahandusministri roll, nagu on sätestatud 
komisjoni 6. detsembri 2017. aasta teatises 
Euroopa majandus- ja rahandusministri 
kohta ning Euroopa Parlamendi 16. 
veebruari 2017. aasta resolutsioonis 
Euroopa Liidu toimimise parandamise 
kohta Lissaboni lepingu võimalusi 
kasutades8a. Euroopa majandus- ja 
rahandusminister juhataks eurorühma ja 
Euroopa stabiilsusmehhanismi juhatajate 
nõukogu, oleks komisjoni liige ja annaks 
aru Euroopa Parlamendile. Euroopa 
majandus- ja rahandusminister peaks 
aktiivselt osalema majandusdialoogis ja 
kuulamistel, nagu on sätestatud 
käesolevas määruses.
_________________

8a ELT C 252, 18.7.2018, lk 215.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformipoliitika prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende prioriteetide 
rakendamist majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raames. Käesolevas määruses võetakse 
arvesse vajadust saavutada euroala kui 
terviku reformi- ja 
investeerimisprioriteetide ning 
rahaühikuna eurot kasutavate üksikute 
liikmesriikide reformi- ja 
investeerimiseesmärkide sidusus ning 
tagada nende kooskõla Euroopa 
poolaastaga.

(3) Liidu tasandil määratakse 
liikmesriikide reformipoliitika prioriteedid 
kindlaks ja jälgitakse nende prioriteetide 
rakendamist majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta 
raames. Nõukogu annab Euroopa 
poolaasta raames komisjoni ettepaneku 
põhjal iga-aastaseid soovitusi euroala 
majanduspoliitika kohta (euroala 
käsitlevad soovitused), mida euroala 
liikmesriigid peaksid oma riiklike 
reformikavade koostamisel riigi tasandil 
arvesse võtma. Käesolevas määruses 
võetakse arvesse vajadust luua raamistik 
rahaühikuna eurot kasutavate 
liikmesriikide reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevate 
strateegiliste suuniste kindaks 
määramiseks vastavalt euroala 
käsitlevatele soovitustele ning rahaühikuna 
eurot kasutavate üksikute liikmesriikide 
reformikavadele. Reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised koos euroala 
käsitlevate soovituste ja riiklike 
reformikavadega Euroopa poolaasta 
raames moodustavad liikmesriikide 
reformipoliitika prioriteetide 
kindlaksmääramise raamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nõukogu peaks kehtestama igal 
aastal euroala majanduspoliitikat 
käsitleva soovituse osana euroala reformi- 
ja investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised. Nõukogu peaks 
võtma need suunised vastu komisjoni 

(4) Nõukogu peaks võtma vastu 
euroala reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised igal 
aastal ja määruses (EL) XXXX/XX 
[reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi määrus]8aosutatud 
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soovituse põhjal kvalifitseeritud 
häälteenamusega, pärast seda kui 
eurorühm on arutanud reformi- ja 
investeerimisprioriteete, mida ta peab 
suunistesse lisamiseks asjakohaseks ja 
sobivaks. Oma roll on ka iga-aastasel 
euroala tippkohtumisel.

lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendist vahendite 
eraldamise eesmärgil komisjoni soovituse 
põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega 
pärast seda, kui Euroopa Parlamendi 
pädev komisjon on arutanud reformi- ja 
investeerimisprioriteete, mida ta peab 
suunistesse lisamiseks asjakohaseks ja 
sobivaks. Need strateegilised suunised 
peaksid olema ka aluseks, et määrata 
kindlaks reformid ja investeeringud, mis 
on vajalikud majanduse elavdamiseks 
pärast eriolukorda, mis tuleneb 
konkreetset liikmesriiki või liitu 
mõjutavatest erandlikest asjaoludest ning 
mis sellest tulenevalt suurendavad 
vastupidavust šokkidele ja valmisolekut 
hädaolukorraks.
_________________
8a ELT C , , lk.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Seismaks hea selle eest, et 
strateegilised suunised kajastavad 
lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi rakendamisel saadud 
kogemusi, peaks komisjon strateegilisi 
suuniseid käsitleva soovituse esitamise 
kõrval ja euroala majanduspoliitikat 
käsitleva soovituse osana teavitama 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellest, 
kuidas on järgitud strateegilisi suuniseid 
varasematel aastatel. Komisjon peaks 
tegema kogu asjaomase teabe samaaegselt 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Or. en
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võivad otsustada esitada lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendi 
raames reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekuid. Selleks võtab nõukogu vastu 
soovituse, milles esitatakse riigipõhised 
suunised reformi- ja 
investeerimiseesmärkide kohta, mida 
võidakse liikmesriikides, mille rahaühik 
on euro, lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendi raames toetada. 
Nõukogu soovitus peaks olema kooskõlas 
käesoleva määruse alusel vastu võetavate 
strateegiliste suunistega ja riigipõhiste 
soovitustega, mis võetakse paralleelselt 
vastu majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta raames pärast 
arutelusid, mida vajaduse korral peetakse 
asjakohastes aluslepingul põhinevates 
komiteedes. Nõukogu soovituses võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka võimalikku 
makromajanduslikku 
kohandamisprogrammi, mis on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 472/20139 asjakohaste sätete alusel 
heaks kiidetud.

(6) Liikmesriigid, kelle rahaühik on 
euro, võivad otsustada esitada lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendi 
raames reformi- ja investeerimispakettide 
ettepanekuid euroala reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevate heaks 
kiidetud strateegiliste suuniste põhjal.

_________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2013. aasta määrus (EL) 
nr 472/2013, millega tugevdatakse 
majanduse ja eelarve järelevalvet euroala 
liikmesriikide üle, millel on või võivad 
tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse 
tagamisel (ELT L 140, 27.5.2013, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Komisjon täidab liidu eelarvet 
vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 317, mis hõlmab 
rahastamisprogrammide haldamist. See ei 
tohiks piirata komisjoni ülesandeid, mis on 
talle määruse (EL) XXXX/XX alusel 
[reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi raames] seoses lähenemise 
ja konkurentsivõime rahastamisvahendiga 
antud.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Nõukogu selgitab komisjoni 
hinnangu põhjal välja, milliseid 
liikmesriike on tabanud suur 
majanduslangus, et kohandada määrusega 
(EL) XXXX/XX [reformide 
tugiprogrammi määrus] ette nähtud 
riiklikke kaasrahastamismäärasid, ilma et 
see piiraks nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1467/97 (nagu seda on muudetud) 
artikli 2 lõike 2 kohaldamist.

(9) Nõukogu peaks suutma selgitada 
komisjoni hinnangu põhjal ja selle 
hinnangu alusel vastu võetud Euroopa 
Parlamendi soovitusi arvesse võttes välja, 
kas liitu tervikuna või mõnd liikmesriiki 
on tabanud suur majanduslangus, et 
kohandada määrusega (EL) XXXX/XX 
[reformide ja investeeringute 
tugiprogrammi määrus] ette nähtud 
riiklikke kaasrahastamismäärasid, ilma et 
see piiraks nõukogu määruse (EÜ) 
nr 1467/97 (nagu seda on muudetud) 
artikli 2 lõike 2 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Et tõhustada dialoogi liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
ning tagada selles majandusdialoogis 
suurem läbipaistvus ja vastutus, peaks 
Euroopa Parlamendi pädeval komisjonil 
olema võimalik kutsuda nõukogu eesistuja, 
komisjoni ja vajaduse korral eurorühma 
esimees parlamendikomisjoni ette, et 
arutada käesoleva määruse alusel ette 
nähtud ja võetud meetmeid. Komisjon 
peaks tegema kogu asjaomase teabe 
samaaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Komisjon peaks andma Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 
aru käesoleva määruse tulemuslikkusest.

(11) Komisjon peaks andma Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt 
aru käesoleva määruse tulemuslikkusest ja 
rakendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) „majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta“ – 
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raamistik liikmesriikide reformipoliitika 
prioriteetide kindlaks määramiseks ja 
nende prioriteetide rakendamise 
jälgimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised“ – euroala 
reformi- ja investeerimisprioriteedid, mille 
nõukogu võtab vastu komisjoni soovituse 
põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega 
pärast seda, kui Euroopa Parlamendi 
pädev komisjon on arutanud reformi- ja 
investeerimisprioriteete, mida ta peab 
suunistesse lisamiseks asjakohaseks ja 
sobivaks.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) euroala kui terviku reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahendiga seotud reformi- ja 
investeerimiseesmärke käsitlevad 
riigipõhised suunised kooskõlas 
riigipõhiste soovitustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu kehtestab komisjoni 
soovituse põhjal ja pärast eurorühmas 
toimunud arutelusid igal aastal euroala 

1. Nõukogu kehtestab komisjoni 
soovituse põhjal ja olles kuulanud ära 
Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni 
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soovituse osana euroala reformi- ja 
investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised.

igal aastal kooskõlas Euroopa poolaastaga 
euroala reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised. 
Reformi- ja investeerimisprioriteete 
käsitlevad strateegilised suunised koos 
euroala käsitlevate soovituste ja riiklike 
reformikavadega Euroopa poolaasta 
raames moodustavad liikmesriikide 
reformipoliitika prioriteetide 
kindlaksmääramise raamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Riigipõhised suunised

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Nõukogu selgitab komisjoni soovituse 
põhjal ja komisjoni sellise hinnangu 
põhjal vastu võetud Euroopa Parlamendi 
soovitusi arvesse võttes välja, kas 
liikmesriiki on tabanud suur 
majanduslangus, et kohandada määrusega 
(EL) XXXX/XX [reformide ja 
investeeringute tugiprogrammi määrus] 
ette nähtud riiklikke 
kaasrahastamismäärasid. Otsus selle kohta, 
kas liikmesriiki on tabanud suur 
majanduslangus, põhineb ühe või mitme 
järgmise majandusteguri tõsidusel 12 kuu 
jooksul:
a) sisemajanduse koguprodukt;
b) töötuse määr;
c) makseviivituse koondmäärad, kui need 
on olemas;
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d) krediidikahju koondmäärad, kui need 
on olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Et tõhustada dialoogi liidu institutsioonide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahel, ning tagada suurem 
läbipaistvus ja vastutus, võib Euroopa 
Parlamendi pädev komisjon kutsuda 
nõukogu eesistuja, komisjoni ja vajaduse 
korral eurorühma esimehe 
parlamendikomisjoni ette, et arutada 
käesoleva määruse alusel ette nähtud ja 
võetud meetmeid. Komisjon teeb kogu 
asjaomase teabe samaaegselt teatavaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

Or. en
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SELETUSKIRI

Liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimine on ühise huvi küsimus. Liikmesriikidel, 
mille rahaühik on euro, on eriline kohustus viia ellu majandus- ja rahaliidu nõuetekohast 
toimimist edendavat majanduspoliitikat. Euroala lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahend (BICC) peaks aitama stimuleerida reforme ja investeeringuid riigi tasandil 
ning parandada euroala kui terviku ühtekuuluvust ja vastupanuvõimet.

COVID-19 pandeemia on toonud teataval määral välja euroala riikide majanduse struktuursed 
erinevused ja võib neid erinevusi veelgi süvendada. Rohkem kui kunagi varem on vaja 
vahendeid, mis aitaksid euroala riikidel oma majanduse vastupanuvõimet lähendada ja 
suurendada. 
ELi pikaajalise eelarve raames võiks BICC, mis tuleb integreerida reformide tugiprogrammi, 
olla üks peamisi vahendeid, et tugevdada meie majanduste jätkusuutlikku ja kaasavat 
kasvupotentsiaali, ühtekuuluvust ja vastupanuvõimet välistele vapustustele. Seetõttu on BICCi 
kindel, demokraatlik ja tõhus juhtimine hädavajalik. 

Raportöör taotleb komisjoni ettepaneku (millega luuakse BICCi juhtimisraamistik) muutmisel 
kolme eesmärki. 

Esiteks soovib raportöör lihtsustada juhtimisraamistikku. Raportöör teeb ettepaneku loobuda 
kavandatavatest „riigipõhistest suunistest“, mille nõukogu oleks pidanud vastu võtma hiljuti 
kehtestatud „strateegiliste suuniste“ alusel. Raportööri hinnangul teeksid need „riigipõhised 
suunised“ olukorra keerulisemaks ja majanduspoliitika koordineerimise üldraamistiku veelgi 
raskemaks. 

Raportöör jätab siiski alles kavandatud „reformi- ja investeerimisprioriteete käsitlevad 
strateegilised suunised“, et anda komisjonile juhiseid BICCi raames esitatud „reformi- ja 
investeerimispakettide“ valimiseks ja lõpuks ELi vahendite eraldamiseks nende elluviimiseks. 

Raportöör soovib ka tagada, et need uued „strateegilised suunised“ toimiksid kooskõlas kehtiva 
majanduspoliitika koordineerimisega, nimelt Euroopa poolaasta ja euroala käsitlevate 
soovitustega. Allpool esitatud joonisel on näidatud, kuidas strateegilised suunised 
olemasolevasse raamistikku sobituksid. 
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Teise eesmärgina soovib raportöör tugevdada BICCi demokraatlikku legitiimsust. 

Selleks teeb ta ettepaneku anda Euroopa Parlamendile suurem roll. Ta teeb ettepaneku 
korraldada enne strateegiliste suuniste vastuvõtmist nõukogus majandus- ja rahanduskomisjoni 
kuulamine euroala reformide ja investeerimisprioriteetide teemal. Raportöör usub ka, et 
nõukogu peaks võtma arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, kui ta otsustab, kas liikmesriiki 
on tabanud suur majanduslangus. Lisaks soovib raportöör, et Euroopa Komisjon annaks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule menetluse kõigis etappides samal tasemel teavet.

Õigusakti legitiimsuse suurendamiseks soovitab raportöör suurendada ka täitevvõimu 
nähtavust. Raportöör kasutab ühtlasi võimalust, et ees seisavad läbirääkimised, et võtta uuesti 
päevakorda Euroopa Komisjoni ettepanek luua ELi rahandusministri ametikoht. Seetõttu viitab 
ta Euroopa Komisjoni 2017. aasta detsembri teatisele eurorühma esimehe, Euroopa 
stabiilsusmehhanismi juhatajate nõukogu esimehe ja majandusküsimuste voliniku 
ametikohtade ühendamise kohta. Raportöör tuletab meelde, et selline ametikohtade 
ühendamine ei eelda aluslepingu muutmist, nagu komisjon on selgitanud, ning eurorühma 
eesistumise pikendamine langeb ajale, mil nõukoguga algavad arutelud BICCi üle. BICCi ja 
muid majanduspoliitika vahendeid haldava ELi rahandusministri ametikoha loomiseks ei ole 
vaja muud kui eurorühma otsust.

Kolmas eesmärk: kohandada BICCd vastavalt praegusele olukorrale ja valmistada see ette 
tulevasteks ülesanneteks. COVID-19 puhang on toonud kaasa enneolematud vapustused meie 
majanduses ja tööturgudel. Raportöör pakub välja BICCi strateegilised suunised, et neist saaks 
reformide ja investeeringute lähtepunkt Euroopa majanduse elavdamise kavade jaoks ning 
juhul, kui sellised erandlikud olukorrad peaksid tulevikus korduma. Rasketel aegadel vajab 
euroala rohkem lähenemist, mitte vähem. 


