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I
(Seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 472/2013,
21. mai 2013,
millega tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide üle, millel on või
võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel
kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning
hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tase
mega seotud nõudeid.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle
artiklit 136 koostoimes artikli 121 lõikega 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

(3)

Liidu õiguses tuleks tagada täielik kooskõla ELi toimimise
lepinguga kehtestatud liidu mitmepoolse järelevalveraa
mistiku ja finantsabiga seatavate võimalike poliitiliste
tingimuste vahel. Kõikide liikmesriikide, ent eriti nende,
mille rahaühik on euro, majandus- ja finantsintegrat
siooni raames tuleb järelevalvet tugevdada, et vältida
negatiivse mõju ülekandumist liikmesriigist, millel on
või võib tekkida tõsiseid raskusi finantsstabiilsuse tagami
sel, kogu euroalale ja laiemalt üle liidu.

(4)

Majanduse ja eelarve järelevalve ulatus peaks olema vasta
vuses ja proportsionaalne olemasolevate finantsraskuste
tõsidusega ja selle puhul tuleks arvesse võtta antava
finantsabi laadi, mis võib ulatuda abikõlblikkuse tingi
mustel põhinevast ennetavast toetusest rangete poliitiliste
tingimustega seotud tervikliku makromajandusliku
kohandamisprogrammini. Mis tahes makromajanduslikus
kohandamisprogrammis tuleks võtta arvesse asjaomase
liikmesriigi reformikava liidu majanduskasvu ja tööhõive
strateegia raames.

(5)

Sellise liikmesriigi üle, mille rahaühik on euro ning millel
on või võivad tekkida tõsised finantsraskused, tuleks teos
tada tõhustatud järelevalvet käesoleva määruse alusel, et
tagada tavaolukorra kiire taastumine ja kaitsta teisi euro
alasse kuuluvaid liikmesriike võimaliku negatiivse ülekan
duva mõju eest. Kõnealune tõhustatud järelevalve peaks
olema proportsionaalne probleemide tõsidusega ning
seda tuleks vastavalt kohandada. See peaks hõlmama
paremat juurdepääsu teabele, mida on vaja majandus-,
fiskaal- ja finantsolukorra seire tugevdamiseks ning

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Alates 2007. aastast maailma tabanud enneolematu
ulatusega kriis on oluliselt vähendanud majanduskasvu
ja finantsstabiilsust ning tugevasti kahjustanud liikmesrii
kide eelarve- ja võlaseisundit, mistõttu mitmed neist on
olnud sunnitud taotlema finantsabi liidu raamistikus ja
sellest väljaspool.

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping)
artiklis 9 on sätestatud, et liit võtab oma poliitika ja
meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel arvesse
kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse

(1) ELT C 141, 17.5.2012, lk 7.
(2) Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ning nõukogu 13. mai 2013. aasta otsus.
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Euroopa Parlamendi pädevale komisjonile ning majan
dus- ja rahanduskomiteele või selleks ettenähtud mis
tahes allkomiteele korrapäraseks aruannete esitamiseks.
Sama järelevalvekorda tuleks kohaldada liikmesriikide
suhtes, kes taotlevad ennetavat abi ühelt või mitmelt
liikmesriigilt või kolmandatelt riikidelt, Euroopa finants
stabiilsusmehhanismilt (EFSM), Euroopa stabiilsusmehha
nismilt (ESM), Euroopa Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF)
või mõnelt muult asjaomaselt rahvusvaheliselt finantsee
rimisasutuselt, nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

(6)

(7)

Liikmesriik, mille üle teostatakse tõhustatud järelevalvet,
peaks võtma ka meetmed raskuste põhjuste või võimalike
põhjuste kõrvaldamiseks. Selleks tuleks võtta arvesse
kõiki soovitusi, mis on liikmesriigile esitatud ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetluse või ülemäärase makroma
jandusliku tasakaalustamatuse menetluse käigus.

Makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakendavate
liikmesriikide majanduse ja eelarve järelevalvet tuleks
oluliselt tugevdada. Makromajandusliku kohandamisprog
rammi ulatust silmas pidades tuleks kõnealuse kohanda
misprogrammi kohaldamisajaks peatada muud laadi
majandus- ja eelarvejärelevalve teostamine või seda asja
kohasel juhul lihtsustada, et tagada majanduspoliitika
järelevalve ühtsus ning vältida aruandluskohustuste
dubleerimist. Makromajanduslikku kohandamisprog
rammi ette valmistades tuleks siiski võtta arvesse kõiki
soovitusi, mis on liikmesriigile esitatud ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetluse või ülemäärase makroma
jandusliku tasakaalustamatuse menetluse käigus.

(8)

Märgatavalt on suurenenud maksupettustest ja maksudest
kõrvalehoidumisest tulenevad probleemid. Majanduse
üleilmastumine, tehnoloogiline areng, kelmuste ja
pettuste rahvusvahelistumine ja sellest tulenev liikmesrii
kide vastastikune sõltuvus toovad esile pelgalt riigisiseste
lähenemisviiside piirangud ning suurendavad vajadust
ühismeetmete järele.

(9)

Maksupettustest ja maksudest kõrvalehoidumisest tingitud
probleeme makromajanduslikku kohandamisprogrammi
rakendavates liikmesriikides tuleks lahendada maksutulu
kogumise parandamise abil nendes liikmesriikides ning
tihedama koostöö abil liidu ja kolmandate riikide maksu
haldurite vahel.

(10)

Selleks et edendada liidu institutsioonide vahelist koos
tööd, eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komis
joni vahel, ning tagada suurem läbipaistvus ja vastutus,
tuleks sätestada eeskirjad. Sellise liikmesriigi parlamenti,
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mille suhtes rakendatakse makromajanduslikku kohanda
misprogrammi või mille üle teostatakse tõhustatud järe
levalvet, tuleks teavitada riigisiseste õigusnormide ja
tavade kohaselt.

(11)

Liikmesriigid peaksid finantsabi programmide koos
tamisse, rakendamisse, järelevalvesse ja hindamisse
kaasama sotsiaalpartnerid ning kodanikuühiskonna orga
nisatsioonid riigisiseste õigusnormide ja tavade kohaselt.

(12)

Enne kui võetakse vastu nõukogu otsus käesoleva
määruse kohase makromajandusliku kohandamisprog
rammi kohta, peaks ESMi ja EFSFi asjaomastel organitel
olema võimalik korraldada arutelu tulemuste teemal, mis
saavutatakse komisjoni – kes tegutseb ESMi või EFSFi
nimel ning suheldes Euroopa Keskpanga ja asjakohasel
juhul IMFiga – ja abi saava liikmesriigi vahelistel läbirää
kimistel sellele liikmesriigile finantsabi andmisega seotud
võimalike poliitiliste tingimuste üle. Vastastikuse mõist
mise memorandum, mis sätestab finantsabi andmise
üksikasjalikud tingimused, võetakse vastu Euroopa stabiil
susmehhanismi asutamislepingu ning EFSF raamlepingu
alusel.

(13)

Kui ei ole sätestatud teisiti, peaksid käesolevas määruses
sisalduvad viited finantsabile hõlmama ka ennetavat
finantsabi ja laene finantseerimisasutuste rekapitalisee
rimiseks.

(14)

Komisjon peaks tegema otsuse kohaldada käesoleva
määruse kohaselt liikmesriigi üle tõhustatud järelevalvet
tihedas koostöös majandus- ja rahanduskomiteega,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 1093/2010 (1) asutatud Euroopa Järelevalveasutuse
(Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010 (2) asutatud
Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja
Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 (3) asutatud
Euroopa Järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpaberiturujä
relevalvega) (edaspidi koos „Euroopa järelevalveasutused”)
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri
2010. aasta määrusega (EL) nr 1092/2010 (finantssüs
teemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa
Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asuta
mise kohta) (4) asutatud Euroopa Süsteemsete Riskide
Nõukoguga (ESRB). Majandus- ja rahanduskomiteega
tuleks teha koostööd ka siis, kui komisjon otsustab, kas
tõhustatud järelevalve kohaldamisaega tuleks pikendada.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
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(16)
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Pärast asjaomaselt liikmesriigilt põhjendatud taotluse
saamist või asjakohasel juhul erakorralistele majandusolu
dele tuginedes, saab komisjon soovitada, et vähendataks
mis tahes olemasolevat intressikandvat tagatist, intressi
vaba tagatist või trahvi, mille nõukogu on määranud
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku või parandusliku
osa raames liikmesriigile, mille suhtes rakendatakse
makromajanduslikku kohandamisprogrammi, või et
kõnealused tagatised vabastataks või trahv tühistataks.

Käesoleva määruse kohase soovituse vastuvõtmise eel
tehtavat ettevalmistustööd käsitlevale teabele juurdepääsu
suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu
30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse
juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni dokumentidele (1).

Kui liikmesriigi suhtes võetakse vastu käesoleva määruse
kohane otsus, et liikmesriik ei täida makromajandusliku
kohandamisprogrammi nõudeid ning sündmused ja
analüüsid näitavad selgelt, et on vaja mehhanismi, mis
tagaks liikmesriigi võlausaldajate ees olevate kohustuste
täitmise ning liikmesriigi majandus- ja finantsolukorra
stabiliseerimise, palutakse komisjonil esitada sellise
mehhanismi kohta ettepanekud.

Nõukogule tuleks anda õigus anda soovitusi ennetavate
parandusmeetmete võtmise ning makromajandusliku
kohandamisprogrammi koostamise kohta; õigus kiita
heaks makromajanduslikud kohandamisprogrammid;
õigus võtta vastu otsused peamiste poliitiliste nõuete
kohta, mida ESM või EFSF kavatseb lisada ennetava
finantsabi, finantseerimisasutuste rekapitaliseerimiseks
antavate laenude või ESMi raames kokku lepitud mis
tahes uue finantsinstrumendi tingimustele ning õigus
soovitada programmijärgse järelevalve all oleval liikmes
riigil võtta parandusmeetmeid. Need volitused on eriti
olulised liikmesriikide majanduspoliitika kooskõlastami
seks, mis ELi toimimise lepingu artikli 121 kohaselt
toimub nõukogus,
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a) millel on või võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiil
suse või riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, millel on
võimalik negatiivne ülekanduv mõju teistele euroala liikmes
riikidele, või

b) mis taotlevad või saavad finantsabi ühelt või mitmelt liik
mesriigilt või kolmandatelt riikidelt, Euroopa finantsstabiil
susmehhanismilt (EFSM), Euroopa stabiilsusmehhanismilt
(ESM), Euroopa Finantsstabiilsuse Fondilt (EFSF), või mõnelt
muult asjaomaselt rahvusvaheliselt finantseerimisasutuselt,
nagu Rahvusvaheline Valuutafond (IMF).

2.
Käesoleva määrusega kehtestatakse samuti sätted majan
duspoliitika tugevdatud kooskõlastamise kohta.

3.
Käesolevat määrust kohaldatakse nende liikmesriikide
suhtes, mille rahaühik on euro.

4.
Käesoleva määruse kohaldamisel järgivad nõukogu,
komisjon ja liikmesriigid täiel määral ELi toimimise lepingu
artiklit 152. Käesoleva määruse ning selle alusel vastu võetud
soovituste kohaldamisel võtavad nõukogu, komisjon ja liikmes
riigid arvesse riigisiseseid õigusnorme ja tavasid ning Euroopa
Liidu põhiõiguste harta artiklit 28. Seetõttu ei mõjuta käesoleva
määruse ning kõnealuste soovituste kohaldamine õigust pidada
läbirääkimisi, sõlmida ja täita kollektiivlepinguid ning kaitsta
kollektiivselt oma õigusi vastavalt riigisisesele õigusele.

Artikkel 2
Liikmesriigid, mille üle teostatakse tõhustatud järelevalvet
1.
Komisjon võib otsustada teostada tõhustatud järelevalvet
liikmesriigi üle, millel on või võib tekkida tõsiseid raskusi
finantsstabiilsuse tagamisel, millel on tõenäoliselt negatiivne
ülekanduv mõju teistele euroala liikmesriikidele.

1.
Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted, millega tugev
datakse nende liikmesriikide majanduse ja eelarve järelevalvet,
mille rahaühik on euro ja:

Kui hinnatakse seda, kas liikmesriiki ohustavad tõsised raskused
finantsstabiilsuse tagamisel, kasutab komisjon muude näitajate
hulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011.
aasta määruse (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku tasakaa
lustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta) (2) artikli 3
lõikega 1 kehtestatud häiremehhanismi või võimaluse korral
viimast põhjalikku analüüsi. Komisjon viib samuti läbi põhjaliku
hindamise, võttes eelkõige arvesse kõnealuse liikmesriigi laenu
võtmise tingimusi, tema võlakohustuste tagasimaksegraafikut,
eelarveraamistiku tugevust, riigi rahanduse pikaajalist jätkusuut
likkust, laenukoormuse tähtsust ning ohtu, et finantssektori
tõsised pinged võivad edasi kanduda tema eelarveseisundile
või teiste liikmesriikide finantssektorisse.

(1) EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

(2) ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisese ja reguleerimisala
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Asjaomasele liikmesriigile antakse enne seda, kui komisjon teeb
oma otsuse teostada selle liikmesriigi üle tõhustatud järelevalvet,
võimalus esitada oma seisukohad. Komisjon otsustab iga kuue
kuu järel, kas tõhustatud järelevalve kohaldamisaega tuleks asja
omase liikmesriigi puhul pikendada.

2.
Juhul kui komisjon otsustab teostada lõike 1 alusel liik
mesriigi üle tõhustatud järelevalvet, teavitab ta nõuetekohaselt
asjaomast liikmesriiki hindamise kõikidest tulemustest ning
teavitab vastavalt Euroopa Keskpanka (EKP) kui järelevalveasu
tust ning asjaomaseid Euroopa järelevalveasutusi ja ESRBd.

3.
Komisjon teostab tõhustatud järelevalvet liikmesriigi üle,
kui see saab ennetavat finantsabi ühelt või mitmelt liikmesriigilt
või kolmandatelt riikidelt, EFSMilt, ESMilt, EFSFilt või mõnelt
muult rahvusvaheliselt finantseerimisasutuselt, nagu IMF.
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ja selgitamise kohta) (2) või määruse (EL) nr 1176/2011 alusel,
muu hulgas seoses liikmesriigi reformikava ja stabiilsusprogram
miga.

Komisjon teavitab esimeses lõigus osutatud meetmetest Euroopa
Parlamendi asjaomast komisjoni, majandus- ja rahanduskomi
teed, eurorühma töörühma ning, kui see on asjakohane, asja
omase liikmesriigi parlamenti kooskõlas riigisiseste tavadega.

2.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta
määruse (EL) nr 473/2013 (euroala liikmesriikide eelarvekavade
seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi
korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta) (3) artikli 10
lõigete 2, 3 ja 6 kohast eelarveseisundi tugevdatud seiret kohal
datakse tõhustatud järelevalve all oleva liikmesriigi suhtes, olene
mata sellest, kas liikmesriigis esineb ülemäärane eelarvepuu
dujääk. Kõnealuse määruse artikli 10 lõike 3 kohaselt koostatud
aruanne esitatakse kord kvartalis.

Komisjon avalikustab lõike 1 ja käesoleva lõike alusel tehtud
otsused.
3.
Liikmesriik, mille üle teostatakse tõhustatud järelevalvet
artikli 2 lõike 1 kohaselt, teeb komisjoni taotluse korral järg
mist:
4.
Lõiget 3 ei kohaldata liikmesriigi suhtes, mis saab enne
tavat finantsabi krediidiliini vormis, mille puhul ei ole seatud
tingimust, et asjaomane liikmesriik peab võtma uusi poliitika
meetmeid, tingimusel et krediidiliini ei ole kasutatud.

5.
Komisjon avaldab teavitamise eesmärgil lõikes 3 osutatud
ennetava finantsabi andmiseks kasutatavate instrumentide
loetelu ja ajakohastab seda, et võtta arvesse võimalikke
muudatusi EFSMi, ESMi, EFSFi või mõne muu asjaomase rahvus
vahelise finantseerimisasutuse finantsabipoliitikas.

Artikkel 3
Tõhustatud järelevalve
1.
Tõhustatud järelevalve all olev liikmesriik võtab komisjo
niga, kes tegutseb suheldes EKP, Euroopa järelevalveasutuste,
ESRB ja asjakohasel juhul IMFiga, konsulteerides ja koostööd
tehes meetmeid raskuste põhjuste või võimalike põhjustega
tegelemiseks. Seejuures võtab liikmesriik arvesse kõiki soovitusi,
mida talle on esitatud nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse
(EÜ) nr 1466/97 (eelarveseisundi järelevalve ning majanduspolii
tika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta), (1)
nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1467/97 (üle
määrase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise
(1) EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

a) edastab EKP-le kui järelevalveasutusele ja kooskõlas määruste
(EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010
artikliga 35 asjakohasel juhul Euroopa järelevalveasutustele
ette nähtud sagedusega liigendatud andmed oma finantssüs
teemi suundumuste kohta, sh käesoleva lõike punkti b alusel
läbi viidud stressitestide ja tundlikkusanalüüside tulemuste
analüüsi;

b) teeb EKP kui järelevalveasutuse või asjakohasel juhul asja
omaste Euroopa järelevalveasutuste järelevalve all stressitestid
või tundlikkusanalüüsid, kui see on vajalik, et hinnata
finantssektori vastupanuvõimet eri makromajanduslikele ja
finantsvapustustele, nagu on kindlaks määranud komisjon
ja EKP, suheldes asjaomaste Euroopa järelevalveasutustega
ja ESRBga;

c) peab laskma korrapäraselt hinnata finantssektori üle teosta
tava järelevalve tagamise suutlikkust EKP kui järelevalveasu
tuse või asjakohasel juhul Euroopa järelevalveasutuste teosta
tava vastastikuse hindamise raames;
(2) EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.
(3) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 11.
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d) edastab komisjonile mis tahes teabe, mida on vaja makro
majandusliku tasakaalustamatuse jälgimiseks vastavalt
määrusele (EL) nr 1176/2011.

Esimese lõigu punktis a osutatud stressitestide ja tundlikkusana
lüüside tulemuste analüüsi põhjal ning võttes arvesse määrusega
(EL) nr 1176/2011 kehtestatud makromajandusliku tasakaalus
tamatuse tulemustabeli näitajate hindamise põhjal tehtud järel
dusi, koostavad EKP kui järelevalveasutus ning asjaomased
Euroopa järelevalveasutused, suheldes ESRBga, hinnangu finants
süsteemi võimalike nõrkade külgede kohta ning esitavad kõne
aluse hinnangu komisjonile viimase poolt määratud sagedusega
ning EKP-le.

4.
Liikmesriik, mille üle teostatakse tõhustatud järelevalvet
artikli 2 lõike 3 kohaselt, teeb komisjoni taotluse korral järg
mist:

a) edastab komisjonile, EKP-le ja kooskõlas määruste (EL)
nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010
artikliga 35 asjakohasel juhul Euroopa järelevalveasutustele
ette nähtud sagedusega liigendatud andmed oma finantssüs
teemi suundumuste kohta, sh punkti b alusel läbi viidud
stressitestide ja tundlikkusanalüüside tulemuste analüüsi;

b) teeb EKP kui järelevalveasutuse või asjakohasel juhul asja
omaste Euroopa järelevalveasutuste järelevalve all stressitestid
või tundlikkusanalüüsid, kui see on vajalik, et hinnata
pangandussektori vastupanuvõimet eri makromajanduslikele
ja finantsvapustustele, nagu on kindlaks määranud komisjon
ja EKP, suheldes asjaomaste Euroopa järelevalveasutustega ja
ESRBga, ning jagab nendega üksikasjalikke andmeid;

c) peab laskma korrapäraselt hinnata oma finantssektori üle
teostatava järelevalve tagamise suutlikkust EKP kui järeleval
veasutuse või asjakohasel juhul asjaomaste Euroopa järeleval
veasutuste teostatava vastastikuse hindamise raames;

d) edastab komisjonile kogu teabe, mis on vajalik makromajan
dusliku tasakaalustamatuse jälgimiseks vastavalt määrusele
(EL) nr 1176/2011.

Komisjon, EKP ja asjaomased Euroopa järelevalveasutused käsi
tavad neile edastatud liigendatud andmeid konfidentsiaalsena.
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5.
Komisjon teeb, suheldes EKP ja asjaomaste Euroopa järe
levalveasutuste ning asjakohasel juhul IMFiga, tõhustatud järele
valve all olevasse liikmesriiki korrapäraseid kontrollkäike, et
kontrollida liikmesriigi edusamme lõigetes 1, 2, 3 ja 4 osutatud
meetmete rakendamisel.

Komisjon edastab oma hinnangu kord kvartalis Euroopa Parla
mendi pädevale komisjonile ning majandus- ja rahanduskomi
teele. Kõnealuses hinnangus selgitab ta eelkõige, kas on vaja
võtta täiendavaid meetmeid.

Esimeses lõigus osutatud kontrollkäigud asendavad määruse
(EÜ) nr 1467/97 artikli 10a lõikes 2 ette nähtud kohapealset
kontrolli.

6.
Artiklis 5 osutatud hinnangu koostamisel võtab komisjon
arvesse määruse (EL) nr 1176/2011 kohaselt tehtud põhjaliku
analüüsi tulemusi, muu hulgas hinnangut liikmesriikide majan
duspoliitika mõju ülekandumise kohta tõhustatud järelevalve all
olevale liikmesriigile vastavalt määruse (EL) nr 1176/2011 artikli
5 lõikele 2.

7.
Kui komisjon jõuab lõikes 5 ette nähtud kontrollkäikude
tulemusel järeldusele, et tuleb võtta täiendavaid meetmeid ja et
asjaomase liikmesriigi finants- ja majandusseisundil on märki
misväärne negatiivne mõju euroala või selle liikmesriikide
finantsstabiilsusele, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal
kvalifitseeritud häälteenamusega soovitada asjaomasel liikmes
riigil võtta ennetavaid parandusmeetmeid või koostada makro
majandusliku kohandamisprogrammi projekt.

Nõukogu võib oma soovitused avalikustada.

8.

Kui lõikes 7 osutatud soovitus avalikustatakse:

a) võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon pakkuda asjaoma
sele liikmesriigile ja komisjonile võimaluse osaleda arvamuste
vahetuses,

b) võib asjaomase liikmesriigi parlament kutsuda komisjoni
esindajad osalema arvamuste vahetuses,

c) teavitab nõukogu Euroopa Parlamendi pädevat komisjoni
aegsasti soovituse sisust.
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9.
Kogu tõhustatud järelevalve menetluse vältel võivad
Euroopa Parlamendi pädev komisjon ja asjaomase liikmesriigi
parlament kutsuda komisjoni, EKP ning IMFi esindajaid osalema
majandusdialoogis.

Artikkel 4

27.5.2013

Valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse hindamisel lähtutakse
kõige tõenäolisemast makromajanduslikust stsenaariumist või
sellest ettevaatlikumast stsenaariumist ja eelarveprognoosidest,
kasutades kõige ajakohasemat teavet ning võttes arvesse artikli
3 lõike 3 punktis a osutatud aruande tulemusi ning artikli 3
lõike 3 punkti b kohaselt võetavaid järelevalvemeetmeid.
Komisjon hindab samuti makromajanduslike ja finantsvapus
tuste mõju ning valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse seisuko
hast kahjulikke suundumusi.

Finantseerimisasutuste rekapitaliseerimiseks antava
finantsabi korral nõutavad aruanded
Liikmesriigid, mille üle teostatakse tõhustatud järelevalvet või
mille suhtes rakendatakse makromajanduslikku kohandamisprog
rammi ja mis saavad finantsabi oma finantseerimisasutuste reka
pitaliseerimiseks, annavad majandus- ja rahanduskomiteele kaks
korda aastas aru nende finantseerimisasutuste suhtes kehtestatud
tingimuste, sealhulgas juhtkonna tasustamisega seotud tingimuste
kohta. Kõnealused liikmesriigid annavad samuti aru finantssektori
poolt reaalmajandusele pakutavate krediiditingimuste kohta.

Komisjon avalikustab makromajandusliku stsenaariumi, sh
kasvustsenaariumi olulised parameetrid, millele on tuginetud
asjaomase liikmesriigi valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse
hindamisel, ning eelarvemeetmete prognoositava kogumõju
majanduskasvule.

Artikkel 7
Artikkel 5

Makromajanduslik kohandamisprogramm

Teave kavandatud finantsabi taotluse kohta

1.
Kui liikmesriik taotleb finantsabi ühelt või mitmelt liik
mesriigilt või kolmandatelt riikidelt, EFSMilt, ESMilt, EFSFilt
või IMFilt, koostab liikmesriik kokkuleppel komisjoniga, kes
tegutseb suheldes EKP ja vajaduse korral IMFiga, makromajan
dusliku kohandamisprogrammi projekti, mis tugineb määruse
(EL) nr 473/2013 kohastele majanduspartnerluse programmi
dele ja asendab neid ning sisaldab ka iga-aastaseid eelarveeesmärke.

Liikmesriik, kes kavatseb taotleda finantsabi ühelt või mitmelt
liikmesriigilt või kolmandatelt riikidelt, ESMilt, EFSFilt või
mõnelt muult rahvusvaheliselt finantseerimisasutuselt, nagu
IMF, teavitavad oma kavatsusest viivitamata eurorühma
töörühma esimeest, majandus- ja rahandusküsimuste eest vastu
tavat volinikku ning EKP presidenti.

Enne kui asjaomane liikmesriik potentsiaalsete laenuandjate
poole pöördub, peab eurorühma töörühm pärast komisjonilt
hinnangu saamist kavandatud taotluse üle aru ning analüüsib
muu hulgas finantsabi võimalikkust olemasolevate liidu või
euroala finantsinstrumentide raames.

Liikmesriik, kes kavatseb taotleda EFSMilt finantsabi, teavitab
oma kavatsusest viivitamata majandus- ja rahanduskomitee
eesistujat, majandus- ja rahandusküsimuste eest vastutavat voli
nikku ning EKP presidenti.

Artikkel 6
Valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse hindamine
Kui liikmesriik taotleb finantsabi EFSMilt, ESMilt või EFSFilt,
hindab komisjon, suheldes EKP ja võimaluse korral IMFiga,
kõnealuse liikmesriigi valitsemissektori võla jätkusuutlikkust
ning tegelikke ja võimalikke rahastamisvajadusi. Komisjon esitab
kõnealuse hinnangu eurorühma töörühmale, kui finantsabi
antakse ESMi või EFSFi raames, ning majandus- ja rahandusko
miteele, kui finantsabi antakse EFSMi raames.

Makromajandusliku kohandamisprogrammi projektis käsitle
takse euroala finantsstabiilsust ohustavaid asjaomase liikmesrii
giga seotud tegureid ja selle eesmärk on kiiresti taastada kindel
ja jätkusuutlik majandus- ja finantsolukord ning kõnealuse liik
mesriigi suutlikkus end täielikult rahastada finantsturgudel.

Makromajandusliku kohandamisprogrammi projekt põhineb
artiklis 6 osutatud valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse hinda
misel, mida ajakohastatakse, et see hõlmaks asjaomase liikmes
riigiga läbi räägitud esialgsete parandusmeetmete mõju, ning
selles võetakse nõuetekohaselt arvesse kõnealusele liikmesriigile
ELi toimimise lepingu artikli 121, 126, 136 või 148 alusel
esitatud soovitusi ja nende järgimiseks võetud meetmeid ning
laiendatakse, tugevdatakse ja süvendatakse vajalikke poliitika
meetmeid.

Makromajandusliku kohandamisprogrammi projektis võetakse
arvesse asjaomase liikmesriigi palgakujunduse tavasid ja pooli
ning liikmesriigi reformikava liidu tööhõive ja majanduskasvu
strateegia raames.
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Makromajandusliku kohandamisprogrammi projektis võetakse
igati arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 152 ning Euroopa
Liidu põhiõiguste harta artiklit 28. Komisjon teavitab Euroopa
Parlamendi pädeva komisjoni esimeest ja aseesimehi suuliselt
makromajandusliku kohandamisprogrammi projekti koostamise
edenemisest. Seda teavet käsitatakse konfidentsiaalsena.

2.
Nõukogu kiidab komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitsee
ritud häälteenamusega heaks makromajandusliku kohandamis
programmi, mille on koostanud lõike 1 kohaselt finantsabi
taotlev liikmesriik.

Komisjon tagab, et vastastikuse mõistmise memorandum, mille
komisjon ESMi või EFSFi nimel allkirjastab, oleks täielikult koos
kõlas nõukogu poolt heaks kiidetud makromajandusliku kohan
damisprogrammiga.

3.
Komisjon tagab makromajandusliku kohandamisprog
rammi raames teostatava majandusliku ja eelarvealase järelevalve
kooskõla sellise liikmesriigi puhul, et aruandekohustusi ei
dubleeritaks.

4.
Komisjon, suheldes EKP ja asjakohasel juhul IMFiga, jälgib
liikmesriigi edusamme makromajandusliku kohandamisprog
rammi rakendamisel.

Iga kolme kuu järel teavitab komisjon selle tulemustest majan
dus- ja rahanduskomiteed. Asjaomane liikmesriik teeb komisjoni
ja EKPga täielikult koostööd. Eelkõige esitab ta komisjonile ja
EKP-le kogu teabe, mida nad peavad makromajandusliku kohan
damisprogrammi rakendamise jälgimiseks vajalikuks kooskõlas
artikli 3 lõikega 4.

Komisjon teavitab Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni
esimeest ja aseesimehi suuliselt makromajandusliku kohanda
misprogrammi jälgimise järeldustest. Seda teavet käsitatakse
konfidentsiaalsena.

5.
Komisjon, suheldes EKP ja asjakohasel juhul IMFiga,
analüüsib koos asjaomase liikmesriigiga, milliseid muudatusi ja
uuendusi tuleb vajaduse korral makromajanduslikus kohanda
misprogrammis teha, et võtta muu hulgas arvesse olulisi erine
vusi makromajanduslike prognooside ja tegelike näitajate vahel,
sh makromajandusliku kohandamisprogrammi võimalikku
mõju, ülekanduvat negatiivset mõju ning makromajanduslikke
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ja finantsvapustusi. Nõukogu teeb kõnealuse programmi mis
tahes muudatuste kohta otsuse komisjoni ettepaneku põhjal
kvalifitseeritud häälteenamusega.

6.
Asjaomane liikmesriik kaalub tihedas koostöös komisjo
niga, kas võtta kõik meetmed, mida on vaja, et innustada
erainvestoreid vabatahtlikult säilitama oma riskipositsioonid.

7.
Kui lõike 4 kohase seire tulemusel tuvastatakse märkimis
väärsed kõrvalekalded liikmesriigi makromajanduslikust kohan
damisprogrammist, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal
kvalifitseeritud häälteenamusega otsustada, et asjaomane liik
mesriik ei täida kohandamisprogrammiga ette nähtud poliitika
nõudeid. Komisjon hindab oma ettepanekus sõnaselgelt, kas
märkimisväärne kõrvalekalle on tekkinud põhjustel, mis asja
omase liikmesriigi kontrollile ei allu.

Makromajanduslikus kohandamisprogrammis esitatud eelarve
konsolideerimise meetmete puhul võetakse arvesse, et kõige
olulisematele poliitikavaldkondadele, nagu haridus ja tervishoid,
tuleb tagada piisavad vahendid.

Kui tehakse käesoleva lõike kohane otsus, võtab asjaomane liik
mesriik tihedas koostöös komisjoniga ning, suheldes EKP ja
asjakohasel juhul IMFiga, meetmeid, mille eesmärk on stabilisee
rida turge ning säilitada oma finantssektori hea toimimine.

8.
Makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakendav
liikmesriik, kelle haldussuutlikkus ei ole piisav või kellel on
kohandamisprogrammi rakendamisel märkimisväärseid prob
leeme, taotleb komisjonilt tehnilist abi, mille andmiseks võib
viimane moodustada liikmesriikide ning muude liidu institut
sioonide või asjaomaste rahvusvaheliste institutsioonide asja
tundjatest koosnevad eksperdirühmad. Tehnilise abi eesmärgid
ja vahendid on sõnaselgelt ette nähtud makromajandusliku
kohandamisprogrammi ajakohastatud versioonides ning need
on keskendatud valdkonnale, kus on tuvastatud olulised vajadu
sed. Tehniline abi võib hõlmata asjaomases riigis asuvaid esin
dajaid ja abipersonali, kes annavad ametiasutustele nõu
programmi rakendamise kohta.

Makromajanduslik kohandamisprogramm, sh selle eesmärgid ja
kohandamiseks tehtavate pingutuste eeldatav jagunemine, avali
kustatakse.
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Makromajanduslikele kohandamisprogrammile lisatakse valitse
missektori võla jätkusuutlikkuse hindamise järeldused.

9.
Makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakendav
liikmesriik auditeerib põhjalikult oma riigi rahandust, et hinnata
muu hulgas ülemäärase riigivõla tekkimise põhjuseid ning tuvas
tada võimalikke rikkumisi.

10.
Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib pakkuda asja
omasele liikmesriigile ja komisjonile võimaluse osaleda arva
muste vahetuses, milles käsitletakse makromajandusliku kohan
damisprogrammi rakendamisel tehtud edusamme.

11.
Asjaomase liikmesriigi parlament võib kutsuda komisjoni
esindajad osalema arvamuste vahetuses, milles käsitletakse
makromajandusliku kohandamisprogrammi rakendamisel tehtud
edusamme.

12.
Käesolevat artiklit ei kohaldata ennetava finantsabi
andmise instrumentide, finantseerimisasutuste rekapitaliseerimi
seks antavate laenude ega mis tahes uue ESMi finantsinst
rumendi suhtes, mille suhtes ESM ei näe ette makromajandus
likku kohandamisprogrammi.

Komisjon koostab teavitamise eesmärgil esimeses lõigus
osutatud finantsabi andmise instrumentide loetelu ja ajakohastab
seda, et võtta arvesse võimalikke muudatusi ESMi finantsabipo
liitikas.

Seoses selliste instrumentidega kiidab nõukogu, tegutsedes
komisjoni soovituse alusel, asjaomasele liikmesriigile suunatud
otsusega heaks peamised poliitilised nõuded, mis ESM või EFSF
kavatseb finantsabi tingimuseks seada, kui nende meetmete sisu
kuulub liidu pädevusse, nagu on sätestatud aluslepingutes.

Komisjon tagab, et vastastikuse mõistmise memorandum, mille
komisjon ESMi või EFSFi nimel allkirjastab, oleks täielikult koos
kõlas nõukogu kõnealuse otsusega.
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Artikkel 9
Maksutulu kaitsmise meetmed
Kui vaja, võtab liikmesriik tihedas koostöös komisjoniga ning
suheldes EKP ja asjakohasel juhul IMFiga meetmeid, mille
eesmärk on parandada maksutulu kogumise suutlikkuse tule
muslikkust ja tõhusust ning võidelda maksupettuste ja maksu
dest kõrvalehoidumise vastu, et suurendada eelarvetulusid.

Artikkel 10
Kooskõla stabiilsuse ja kasvu paktiga
1.
Kui liikmesriik rakendab käesoleva määruse artikli 7
kohast makromajanduslikku kohandamisprogrammi ja selle
mis tahes muudatusi, on ta vabastatud nõudest esitada määruse
(EÜ) nr 1466/97 artikli 3 kohane stabiilsusprogramm ning ta
lisab kõnealuse stabiilsusprogrammi sisu oma makromajandus
likku kohandamisprogrammi.

2.
Kui makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakenda
vale liikmesriigile esitatakse ELi toimimise lepingu artikli 126
lõike 7 kohane soovitus või artikli 126 lõike 9 kohane teade
ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise kohta:

a) on ta asjakohasel juhul vabastatud nõudest esitada määruse
(EÜ) nr 1467/97 artikli 3 lõike 4a ja artikli 5 lõike 1a
kohased aruanded;

b) lisatakse iga makromajandusliku kohandamisprogrammi igaaastased eelarve-eesmärgid vastavalt määruse (EÜ)
nr 1467/97 artikli 3 lõike 4 ja artikli 5 lõike 1 kohasesse
soovitusse või teatesse ning kui asjaomasele liikmesriigile on
esitatud ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9 kohane
teade, lisatakse kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vaja
likud meetmed teatesse vastavalt määruse (EÜ) nr 1467/97
artikli 5 lõikele 1;

Artikkel 8
Sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna kaasamine
Liikmesriik küsib makromajandusliku kohandamisprogrammi
projekti koostamisel sotsiaalpartnerite ja asjaomaste kodaniku
ühiskonna organisatsioonide arvamust, et jõuda selle sisu osas
konsensusele.

c) seoses käesoleva määruse artikli 7 lõikega 4 ette nähtud
jälgimisega on ta vabastatud määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli
10 lõike 1 ja artikli 10a kohasest jälgimisest ja järelevalvest,
millele tuginevad kõnealuse määruse artikli 4 lõike 2 ja
artikli 6 lõike 2 kohased otsused.
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Artikkel 11
Kooskõla määrusega (EL) nr 1176/2011
Kui liikmesriik rakendab makromajanduslikku kohandamisprog
rammi, ei kohaldata selle liikmesriigi suhtes kõnealuse
programmi rakendamise ajal määrust (EL) nr 1176/2011, kuid
määrusega (EL) nr 1176/2011 loodud tulemustabeli näitajad
lisatakse sellegipoolest kõnealuse programmi järelevalvesse.
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hinnangu iga kuue kuu järel Euroopa Parlamendi pädevale
komisjonile, majandus- ja rahanduskomiteele ja asjaomase liik
mesriigi parlamendile ning hindab eelkõige, kas on vaja võtta
täiendavaid meetmeid.

Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib pakkuda asjaomasele
liikmesriigile ja komisjonile võimaluse osaleda arvamuste vahe
tuses, milles käsitletakse programmijärgse järelevalve raames
tehtud edusamme.

Artikkel 12
Kooskõla

majanduspoliitika kooskõlastamise
poolaastaga

Euroopa

Kui liikmesriik rakendab makromajanduslikku kohandamisprog
rammi, on ta kõnealuse programmi rakendamise ajal vabastatud
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2-a kohasest majanduspoliitika
kooskõlastamise Euroopa poolaasta järelevalvest ja hindamisest.

Artikkel 13
Kooskõla määrusega (EL) nr 473/2013
Kui liikmesriik rakendab makromajanduslikku kohandamisprog
rammi, ei kohaldata selle liikmesriigi suhtes kõnealuse
programmi rakendamise ajal määrust (EL) nr 473/2013, välja
arvatud kõnealuse määruse artikleid 1–5 ning 13–18.

Artikkel 14

4.
Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal soovitada
programmijärgse järelevalve all oleval liikmesriigil võtta paran
dusmeetmeid. Komisjoni ettepanek loetakse nõukogus vastuvõe
tuks, välja arvatud kui nõukogu ei otsusta kvalifitseeritud häälte
enamusega ettepanekut tagasi lükata kümne päeva jooksul alates
selle vastuvõtmisest komisjonis.

5.
Liikmesriigi parlament võib kutsuda komisjoni esindajad
osalema arvamuste vahetuses, milles käsitletakse programmi
järgset järelevalvet.

Artikkel 15
Nõukogus hääletamine
Käesolevas määruses osutatud meetmete üle otsustamisel
hääletavad ainult neid liikmesriike esindavad nõukogu liikmed,
mille rahaühik on euro, ning nõukogu ei võta arvesse asjaomast
liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält.

Programmijärgne järelevalve
1.
Liikmesriik on programmijärgse järelevalve all seni, kuni
vähemalt 75 % ühelt või mitmelt liikmesriigilt, EFSMilt, ESMilt
või EFSFilt saadud finantsabist on tagasi maksmata. Nõukogu
võib komisjoni ettepaneku põhjal pikendada programmijärgse
järelevalve kestust, juhul kui esineb püsiv oht asjaomase liikmes
riigi finantsstabiilsusele või riigi rahanduse jätkusuutlikkusele.
Komisjoni ettepanek loetakse nõukogus vastuvõetuks, välja
arvatud kui nõukogu ei otsusta 10 päeva jooksul alates selle
vastuvõtmisest komisjonis kvalifitseeritud häälteenamusega
kõnealust otsust tagasi lükata.

Esimeses lõigus osutatud nõukogu liikmete kvalifitseeritud
häälteenamus arvutatakse vastavalt ELi toimimise lepingu
artikli 238 lõike 3 punktile a.

Artikkel 16
Kohaldamine finantsabi saavate liikmesriikide suhtes
Käesolevat määrust kohaldatakse nende liikmesriikide suhtes,
kellele 30. mail 2013 antakse finantsabi alates kõnealusest
kuupäevast.

2.
Komisjoni taotlusel täidab programmijärgse järelevalve all
olev liikmesriik käesoleva määruse artikli 3 lõike 3 nõudeid ning
esitab määruse (EL) nr 473/2013 artikli 10 lõikes 3 osutatud
teabe.

Artikkel 17
Üleminekusätted

3.
Komisjon teeb, suheldes EKPga, programmijärgse järele
valve all olevasse liikmesriiki korrapäraseid kontrollkäike, et
hinnata majandus-, fiskaal- ja finantsolukorda. Ta edastab oma

Olenemata artiklist 14, kohaldatakse selliste liikmesriikide
suhtes, mille üle teostatakse programmijärgset järelevalvet
30. mail 2013, programmijärgse järelevalve eeskirju, tingimusi
ja menetlusi, mida kohaldatakse sellise finantsabi suhtes, mis
neile laieneb.
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Artikkel 18

27.5.2013

a) määruse tulemuslikkust;

Euroopa Parlamendi teavitamine
Euroopa Parlament võib kutsuda nõukogu ja komisjoni esinda
jaid astuma dialoogi käesoleva määruse kohaldamise teemal.

b) edusamme, mida on ELi toimimise lepingu kohaselt liikmes
riikide majanduspoliitika tihedamal kooskõlastamisel ja
nende majandusnäitajate püsival lähendamisel tehtud;

Artikkel 19
Aruanded
Komisjon esitab 1. jaanuariks 2014 ja seejärel iga viie aasta järel
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse
kohaldamise kohta, millele on asjakohasel juhul lisatud ette
panek käesoleva määruse muutmise kohta. Komisjon avali
kustab kõnealuse aruande.

c) seda, kuidas määrus aitab saavutada liidu majanduskasvu ja
tööhõive strateegia eesmärke.

Artikkel 20
Jõustumine

Esimeses lõigus osutatud aruandes hinnatakse muu hulgas järg
mist:

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepin
gutega.

Strasbourg, 21. mai 2013

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

27.5.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 140/11

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 473/2013,
21. mai 2013,
euroala liikmesriikide eelarvekavade seire ja hindamise ning nende ülemäärase eelarvepuudujäägi
korrigeerimise tagamise ühiste eeskirjade kohta
toimimise lepingu artiklis 126 sätestatud ja nõukogu
7. juuli 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 1467/97 (ülemää
rase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirenda
mise ja selgitamise kohta) (4) täpsustatud valitsemissektori
ülemäärase eelarvepuudujäägi vältimise menetlust. Stabiil
suse ja kasvu pakti on veelgi tugevdatud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1175/2011 (5) ja
nõukogu määrusega (EL) nr 1177/2011 (6). Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta
määrusega (EL) nr 1173/2011 (eelarvejärelevalve tõhusa
rakendamise kohta euroalal) (7) lisandus tõhusate, enneta
vate ja järkjärguliste haldussunnivahendite süsteem karis
tuste määramiseks neile liikmesriikidele, mille rahaühik
on euro.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle
artiklit 136 koostoimes artikli 121 lõikega 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

(3)

Stabiilsuse ja kasvu pakti tõhustamisega on tugevdatud
liikmesriikidele usaldusväärse eelarvepoliitika kujundami
seks antavaid suuniseid ja nende liikmesriikide puhul,
mille rahaühik on euro, on tugevdatud karistuste
määramist ja muudetud see automaatsemaks juhuks, kui
usaldusväärset eelarvepoliitikat ei järgita, et hoida ära
ülemäärane valitsemissektori puudujääk. Nende sätetega
on loodud täielikum raamistik.

(4)

Liikmesriikide majanduspoliitika tihedama kooskõlasta
mise ja majandusliku suutlikkuse püsiva vastastikuse lähe
nemise tagamiseks nähakse määruse (EÜ) nr 1466/97
artiklis 2-a kehtestatud Euroopa poolaastaga ette majan
duspoliitika kooskõlastamise raamistik. Euroopa pool
aasta hõlmab ELi toimimise lepingu artikli 121 lõike 2
kohaselt liikmesriikide ja liidu majanduspoliitika üldsuu
niseid (edaspidi „majanduspoliitika üldsuunised”) ja järe
levalvet nende rakendamise üle; selliste tööhõivesuuniste
koostamist ja rakendamise kontrollimist, mida liikmes
riigid peavad ELi toimimise lepingu artikli 148 lõike 2
kohaselt arvesse võtma (edaspidi „tööhõivesuunised”);
kõnealuse määruse kohaste liikmesriikide stabiilsus- või
lähenemisprogrammide esitamist ja hindamist; liikmesrii
kide selliste reformikavade esitamist ja hindamist, millega
toetatakse liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegiat
ning mis on kooskõlas majanduspoliitika üldsuuniste,
tööhõivesuuniste ning vastavalt komisjoni ja Euroopa
Ülemkogu poolt liikmesriikidele iga-aastase järelevalve
tsükli alguses esitatud üldsuunistega (iga-aastane majan
duskasvu analüüs); ning järelevalvet, et ennetada ja korri
geerida makromajanduslikku tasakaalustamatust vastavalt

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu toimimise leping (ELi toimimise leping)
nõuab, et liikmesriigid käsitleksid oma majanduspoliitikat
kui ühise huvi küsimust, et eelarvepoliitika kujundamisel
lähtutaks vajadusest tagada riigi rahanduse usaldusväärsus
ja et liikmesriikide majanduspoliitika ei ohustaks majan
dus- ja rahaliidu nõuetekohast toimimist.

(2)

Stabiilsuse ja kasvu pakti eesmärk on tagada kogu liidus
eelarvedistsipliin ning sellega kehtestatakse valitsemissek
tori ülemäärase eelarvepuudujäägi ennetamise ja korrigee
rimise raamistik. Pakt lähtub eesmärgist tagada riigi
rahanduse usaldusväärsus, et kindlustada hindade
stabiilsus ning finantsstabiilsusele tugineva tugeva ja
jätkusuutliku majanduskasvu tingimused, millega toeta
takse liidu jätkusuutliku majanduskasvu ning tööhõive
eesmärkide saavutamist. Stabiilsuse ja kasvu pakt sisaldab
nõukogu 7. juuli 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 1466/97
(eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järele
valve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta) (3)
kehtestatud mitmepoolset järelevalvesüsteemi ning ELi

(1) ELT C 141, 17.5.2012, lk 7.
(2) Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu
Teatajas seni avaldamata) ning nõukogu 13. mai 2013. aasta otsus.
(3) EÜT L 209, 2.8.1997, lk 1.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.
ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.
ELT L 306, 23.11.2011, lk 33.
ELT L 306, 23.11.2011, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011.
aasta määrusele (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku
tasakaalustamatuse
ennetamise
ja
korrigeerimise
kohta) (1). Asjakohasel juhul tuleks võtta arvesse ka käes
olevas määruses kehtestatava majanduspartnerluse
programmi raames esitatavaid arvamusi.

(5)

(6)

(7)

(8)

Selleks et võimaldada liidul konkurentsivõimet, tootlik
kust, kasvupotentsiaali, sotsiaalset ühtekuuluvust ja
vastastikust majanduslikku lähenemist suurendades krii
sist nii sisemiselt kui ka rahvusvahelisel tasandil tugeva
mana välja tulla, võttis Euroopa Ülemkogu 17. juuni
2010. aasta järeldustes vastu liidu uue majanduskasvu
ja tööhõive strateegia, mis hõlmab ka vaesuse vähenda
mise, hariduse, innovatsiooni ja keskkonnakaitse vald
konna eesmärke.

Selleks et tagada majandus- ja rahaliidu nõuetekohane
toimimine, võimaldab ELi toimimise leping võtta euroalas
erimeetmeid, mis lähevad kaugemale kõigi liikmesriikide
suhtes kohaldatavatest sätetest, et tugevdada eelarvedist
sipliini kooskõlastamist ja järelevalvet. Tugevama koos
kõlastamise ja järelevalvega peaks asjakohasel juhul kaas
nema Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide
vastav osalemine. Kui see on asjakohane ja vajalik, tuleks
aktiivselt kasutada ELi toimimise lepingu artiklis 136
sätestatud erimeetmeid.

Käesoleva määruse kohaldamisel tuleks järgida täiel
määral ELi toimimise lepingu artiklit 152 ning käesoleva
määruse alusel antud soovitustes tuleks arvestada riigisi
seste palgakujunduse tavade ja pooltega. Käesolevas
määruses võetakse arvesse ka Euroopa Liidu põhiõiguste
harta artiklit 28 ja see ei mõjuta õigust pidada läbirää
kimisi, sõlmida ja täita kollektiivlepinguid ning kollektiiv
selt oma õigusi kaitsta vastavalt riigisisesele õigusele ja
tavale.

ELi toimimise lepingu artiklis 9 on sätestatud, et poliitika
ja meetmete kindlaksmääramisel ja rakendamisel võtab
liit arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võit
luse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse
kõrge tasemega seotud nõudeid.

(1) ELT L 306, 23.11.2011, lk 25.
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(9)

Käesolevas määruses sätestatud järk-järgult tugevdatava
järelevalve ja kooskõlastamisega kujundatakse paremini
välja majanduspoliitika kooskõlastamise Euroopa pool
aasta, täiendatakse kehtivaid stabiilsuse ja kasvu pakti
sätteid ning tõhustatakse nende liikmesriikide eelarve- ja
majanduspoliitika järelevalvet, mille rahaühik on euro.
Järk-järgult tugevdatav seiremenetlus peaks aitama
saavutada paremaid eelarve- ja majandustulemusi, suuren
dama makrorahanduslikku toimekindlust ning majandus
likku lähenemist ja seega olema kasulik kõigile liikmesrii
kidele, mille rahaühik on euro. Järk-järgult tugevdatava
menetluse raames on tõhusam seire kasulik eelkõige liik
mesriikidele, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetlust.

(10)

Kallutatud ja ebarealistlikud makromajanduslikud ja
eelarveprognoosid võivad eelarve planeerimise tulemus
likkust märkimisväärselt piirata ja seetõttu pärssida
eelarvedistsipliinist kinnipidamist. Kallutamata ja realist
likke makromajanduslikke prognoose võivad anda sõltu
matud organid ja organid, kes on oma tööülesannete
täitmisel liikmesriigi eelarveasutustest sõltumatud ning
kelle tegevust toetavad riigisisesed õigusnormid, millega
tagatakse tööülesannete täitmisel ulatuslik sõltumatus ja
vastutus. Selliseid prognoose tuleks kasutada kogu
eelarvemenetluse käigus.

(11)

Tugevale riigi rahandusele pannakse alus juba eelarvesta
mise etapis ning tõsised vead tuleks tuvastada võimalikult
varakult. Lisaks eelarvestrateegia ja eelarve-eesmärkide
kehtestamisele tuleks liikmesriikidele kasuks ka eelarvepo
liitika ühtne jälgimine.

(12)

Riigieelarvete koostamisele ühise ajakava kehtestamine
liikmesriikide puhul, mille rahaühik on euro, peaks
aitama paremini liikmesriigiti ühtlustada riigieelarvete
koostamise peamisi etappe, suurendades seega stabiilsuse
ja kasvu pakti ning majanduspoliitika kooskõlastamise
Euroopa poolaasta tulemuslikkust. See peaks looma
rohkem sünergiat, lihtsustades nende liikmesriikide polii
tika kooskõlastamist, mille rahaühik on euro, ja tagama
selle, et nõukogu ja komisjoni soovitusi võetakse liikmes
riikide eelarvemenetluses asjakohaselt arvesse. Liikmesrii
kide eelarvemenetlus peaks iga-aastase järelevalvetsükli
raames olema kooskõlas majanduspoliitika kooskõlasta
mise raamistikuga, mis hõlmab eelkõige komisjoni ja
Euroopa Ülemkogu poolt tsükli alguses liikmesriikidele
antavaid üldsuuniseid. Liikmesriikide eelarvepoliitika
peaks olema kooskõlas stabiilsuse ja kasvu pakti raames
antavate soovitustega ja asjakohasel juhul iga-aastase järe
levalvetsükli raames antavate soovitustega, mis hõlmab
määrusega (EL) nr 1176/2011 kehtestatud makromajan
dusliku tasakaalustamatuse menetlust ja arvamusi käes
oleva määrusega kehtestatava majanduspartnerluse
programmi kohta.
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(13)

Riigieelarvete koostamise ühise ajakava esimese sammuna
peaksid liikmesriigid avaldama samaaegselt oma stabiil
susprogrammidega soovitatavalt 15. aprilliks, ent hilje
malt 30. aprilliks riikliku keskpika perioodi eelarvestra
teegia. Eelarvestrateegia peaks sisaldama teavet selle
kohta, kuidas kavandatud reformid ja meetmed peaksid
aitama kaasa liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia
raames sätestatud eesmärkide ja liikmesriikide võetud
kohustuste täitmisele. Liikmesriigi keskpika perioodi
eelarvestrateegia ja stabiilsusprogramm võivad olla üks
dokument.

(14)

Riigieelarvete koostamise ühise ajakava üheks oluliseks
teetähiseks peaks olema keskvalitsuse eelarveprojekti aval
damine 15. oktoobriks. Kuna stabiilsuse ja kasvu pakti
eeskirjade järgimine tuleb tagada kogu valitsemissektori
tasandil ning eelarve-eesmärkide saavutamine nõuab
kõigi valitsemissektori allsektorite eelarvete koostamise
järjepidevust, tuleks koos keskvalitsuse eelarveprojektiga
avaldada ka valitsemissektori kõigi muude allsektorite
eelarvete põhinäitajad. Need näitajad peaksid sisaldama
eelkõige muude allsektorite eelarve täitmise prognoose,
prognooside aluseks olevaid peamisi eeldusi ja põhjendusi
eeldatavate muudatuste kohta võrreldes stabiilsusprog
rammis eeldatuga.

(15)

Riigieelarvete koostamise ühises ajakavas nähakse ühtlasi
ette, et riigieelarve tuleks igal aastal vastu võtta või kinni
tada 31. detsembriks koos valitsemissektori muude
allsektorite eelarvete ajakohastatud põhinäitajatega. Kui
riigieelarvet ei ole valitsusest mitteolenevatel objektiivsetel
põhjustel 31. detsembriks vastu võetud, tuleks kehtestada
algava eelarveaasta pöördmenetlus, et tagada valitsuse
võime täita oma olulisi ülesandeid. Selline kord võiks
tähendada näiteks valitsuse esitatud riigieelarve eelnõu,
eelmise aasta vastuvõetud eelarve või parlamendis heaks
kiidetud erimeetmete kasutamist.

(16)

Riigivõlakirjade emissiooni kavandamise paremaks koos
kõlastamiseks peaksid liikmesriigid eurorühmale ja
komisjonile andma eelnevalt teada oma võlakirjade
emiteerimise kavatsustest.

(17)

Tõhusa eeskirjadel põhineva eelarveraamistiku järgimine
võib olla tähtis vahend usaldusväärse ja jätkusuutliku
eelarvepoliitika tagamisel. Nõukogu 8. novembri 2011.
aasta direktiivis 2011/85/EL (liikmesriikide eelarveraamis
tiku nõuete kohta) (1) sätestati, et riigispetsiifiliste arvudes

(1) ELT L 306, 23.11.2011, lk 41.
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väljendatud eelarve-eeskirjade täitmise järelevalvet peaksid
toetama sõltumatud organid või tööülesannete täitmisel
sõltumatud organid. Oluline on märkida, et kuna võima
likke ja kehtivaid kordasid on palju, peaks olema
võimalik anda eeskirjade täitmise järelevalve ülesanne
rohkem kui ühele sõltumatule organile, eeldusel et
vastutus on selgelt jagatud ja pädevus järelevalve konk
reetsete aspektide üle ei kattu, ehkki see pole eelistatud
valik. Hoiduda tuleks järelevalveülesannete liigsest killus
tamisest institutsioonide vahel. Selleks et järelevalveor
ganid saaksid täita oma volitusi tulemuslikult, tuleks selli
seid organeid toetada riigisiseste õigusnormidega, millega
tagatakse ulatuslik sõltumatus ja vastutus tööülesannete
täitmisel. Selliste järelevalveorganite kujundamisel tuleks
võtta arvesse olemasolevat institutsioonilist raamistikku ja
asjaomase liikmesriigi haldusstruktuuri. Eelkõige peaks
olema võimalik anda olemasoleva institutsiooni asjakoha
sele üksusele sõltumatus tööülesannete täitmisel, eeldusel
et see üksus on määratud täitma talle eriomaseid järele
valveülesandeid, tal on õigusaktidega reguleeritud põhikiri
ja ta vastab käesolevas põhjenduses osutatud põhimõte
tele.

(18)

Käesolev määrus ei kehtesta liikmesriikidele täiendavaid
nõudeid ega lisakohustusi võrreldes riigispetsiifiliste
arvudes väljendatud eelarve-eeskirjadega. Liidu tasandi
eelarve-eesmärkidega kooskõlas olevad ranged riigispetsii
filised arvudes väljendatud eelarve-eeskirjad, mille üle
teostavad järelevalvet sõltumatud organid, on liidu tugev
datud eelarvejärelevalve raamistiku nurgakivi. Eeskirjad,
mida need sõltumatud organid peaksid täitma ja nende
eriülesanded, on täpsustatud käesolevas määruses.

(19)

Nende liikmesriikide eelarvepoliitikal, mille rahaühik on
euro, on üksteisele tugev ülekanduv mõju. Enne eelarve
poliitika mis tahes sellise ulatusliku reformikava vastuvõt
mist, mis võib mõjutada teisi liikmesriike, peaksid liik
mesriigid, mille rahaühik on euro, konsulteerima komis
joni ja üksteisega, et oleks võimalik hinnata võimalikku
mõju kogu euroalale. Samuti peaksid nad oma eelarveka
vasid käsitama ühise huvi küsimusena ja esitama need
komisjonile hindamiseks enne seda, kui eelarvekava
muutub siduvaks. Komisjon peaks koostöös liikmesrii
kidega tegema ettepaneku eelarvekavade sisu täpsustavate,
ühtlustatud raamistiku vormis antavate suuniste kohta.

(20)

Erijuhtudel, kui komisjon leiab pärast asjaomase liikmes
riigiga konsulteerimist, et stabiilsuse ja kasvu paktis sätes
tatud eelarvepoliitilised kohustused on eelarvekavas
olulisel määral täitmata jäetud, peaks komisjon nõudma
eelarvekava kohta koostatud arvamuses käesoleva
määruse kohaselt uue läbivaadatud eelarvekava esitamist.
See on nii eelkõige juhul, kui eelarvekava kui sellise täit
mine ohustaks asjaomase liikmesriigi finantsstabiilsust
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või võiks ohustada majandus- ja rahaliidu nõuetekohast
toimimist või kui sellisena vastuvõetud riigieelarve täitmi
sega kaasneks nõukogu poolt vastavalt stabiilsuse ja
kasvu paktile antud soovituste ilmne märkimisväärne
rikkumine.

(21)

Seda, mil määral on kõnealust arvamust järgitud liikmes
riigi riigieelarve seaduses, tuleks arvesse võtta selle hinda
misel, kas ja millal on täidetud tingimused, mis ajendavad
tegema asjaomase liikmesriigi suhtes ülemäärase eelarve
puudujäägi esinemise otsust. Sellisel juhul tuleks komis
joni varakult antud suuniste eiramist käsitada raskendava
asjaoluna.

(23)

Samuti peaks, tuginedes komisjoni üldisele hinnangule
eelarvekavade kohta, eurorühm arutama euroala kui
terviku eelarveseisundit ja -väljavaateid.

(24)

arvesse tingimuslike kohustustega seotud finantsriske,
millel võib tõenäoliselt olla riigieelarvele suur mõju.

(25)

Täiendavad aruandlusnõuded liikmesriikidele, mille raha
ühik on euro ja mille suhtes kohaldatakse ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetlust, peaksid võimaldama
paremat teabevahetust asjaomaste liikmesriikide ja komis
joni vahel ning seeläbi aitama välja selgitada tegurid, mis
ohustavad nõukogu poolt liikmesriigile ülemäärase
puudujäägi korrigeerimiseks ette nähtud tähtajast kinnipi
damist. Kui selline oht tuvastatakse, peaks komisjon
esitama liikmesriigile soovituse võtta teatava aja jooksul
asjakohaseid meetmeid. Nõudmisel peaks komisjon oma
soovituse esitama asjaomase liikmesriigi parlamendile.
Soovituse järgimine peaks aitama kiiresti korrigeerida
suundumused, mis võivad ohustada ülemäärase eelarve
puudujäägi korrigeerimist ettenähtud tähtajaks.

(26)

Komisjoni soovituse järgimisele antav hinnang peaks
olema osa pidevast hindamisest, mida komisjon teeb
selle kohta, kas ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigee
rimiseks on võetud tõhusaid meetmeid. Hinnates seda,
kas ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks on
võetud tõhusaid meetmeid, peaks nõukogu oma otsuse
tegemisel võtma aluseks selle, kas liikmesriik on või ei
ole järginud komisjoni soovitust, võttes nõuetekohaselt
arvesse määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 3 lõiget 5 ja
artikli 5 lõiget 2.

(27)

Määrus (EÜ) nr 1467/97, mis sätestab ELi toimimise
lepingu artiklil 126 põhineva ülemäärase eelarvepuu
dujäägi menetluse üksikasjad, sisaldab teatavat paindlik
kust, mis võimaldab võtta arvesse ootamatuid majandust
kahjustavaid sündmusi. Kõnealuse määruse artikli 3 lõige
5 ja artikli 5 lõige 2 sätestavad, et kui kooskõlas ELi
toimimise lepingu artikli 126 lõike 7 kohase soovitusega
või ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9 kohase
otsusega esitada teade on võetud mõjusaid meetmeid ja
kui pärast kõnealuse soovituse või teate esitamise otsuse
vastuvõtmist leiab aset ootamatu tõsine majanduslik
sündmus, millel on riigi rahandusele oluline negatiivne
mõju, võib nõukogu teha komisjoni soovituse alusel
otsuse võtta vastu muudetud soovitus ELi toimimise
lepingu artikli 126 lõike 7 alusel või muudetud teade
ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9 alusel.
Muudetud soovituses või muudetud otsuses esitada
teade võidakse määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 2 lõikes
3 osutatud asjakohaseid tegureid arvesse võttes eelkõige
pikendada ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimise
tähtaega reeglina ühe aasta võrra.

Komisjon peaks oma arvamuse eelarvekava kohta andma
võimalikult kiiresti, ent hiljemalt novembri lõpuks, võttes
võimalikult suurel määral arvesse liikmesriikide eelarve
koostamise ajakavasid ja parlamentaarseid menetlusi, et
liidu eelarvevaldkonna poliitikaalaseid suuniseid oleks
võimalik liikmesriikide eelarvete koostamisel arvesse
võtta. Eelkõige peaks arvamus hõlmama hinnangut selle
kohta, kas eelarvekavas võetakse piisavalt arvesse
Euroopa poolaasta raames eelarve valdkonnas antud
soovitusi. Komisjon peaks olema valmis esitama oma
arvamuse asjaomase liikmesriigi parlamendi või Euroopa
Parlamendi taotlusel pärast arvamuse avalikustamist taot
luse esitanud parlamendile. Liikmesriigid peaksid oma
riigieelarve seaduse vastuvõtmise menetluses arvesse
võtma komisjoni arvamust eelarvekava kohta.

(22)

Liikmesriike, mille rahaühik on euro ja mille suhtes
kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust,
tuleks jälgida lähemalt, et tagada ülemäärase eelarvepuu
dujäägi täielik, õigeaegne ja püsiv korrigeerimine. Täien
davatele aruandlusnõuetele tuginev tugevdatud jälgimine
peaks tagama selle, et mis tahes kõrvalekaldeid nõukogu
soovitustest ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimi
seks ennetatakse ja need korrigeeritakse varakult. Selline
jälgimine peaks täiendama määruse (EÜ) nr 1467/97
sätteid. Täiendavad aruandlusnõuded peaksid olema
proportsionaalsed liikmesriigi suhtes ELi toimimise
lepingu artikli 126 kohaselt kohaldatava menetluse
etapile. Esimese sammuna peaks asjaomane liikmesriik
tegema valitsemissektori ja selle allsektorite eelarvete
aastasisese täitmise põhjaliku hindamise, võttes eelkõige
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Nõukogu hindab, kas on toimunud ootamatu majandust
kahjustav sündmus, millel on riigi rahandusele oluline
negatiivne mõju, võrreldes seda oma soovituses või
otsuses esitada teade sisalduvate majandusprognoosidega.
Tõsise majandussurutise korral euroalal või kogu liidus
võib nõukogu võtta komisjoni soovitusel vastu ELi toimi
mise lepingu artikli 126 lõike 7 kohaselt muudetud
soovituse või ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9
kohaselt muudetud otsuse esitada teade, tingimusel et see
ei ohusta eelarve jätkusuutlikkust keskpika ajavahemiku
jooksul. Ühtlasi sätestatakse määruse (EÜ) nr 1467/97
artikli 2 lõikes 1a, et võlasuhte kohandamise võrdlusaluse
rakendamisel võetakse arvesse tsükli mõju riigivõla
vähendamisele. Seega ei leita, et liikmesriik oleks ELi
toimimise lepingu artikli 126 lõike 2 punktis b sätestatud
riigivõla kriteeriumi rikkunud üksnes negatiivsete tsükli
liste tingimuste tõttu.

(28)

Kuna eelarvemeetmetest ei pruugi ülemäärase eelarvepuu
dujäägi püsiva korrigeerimise tagamiseks piisata, peaksid
liikmesriigid, mille rahaühik on euro ja mille suhtes
kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust,
esitama ka majanduspartnerluse programmi, milles kirjel
datakse ülemäärase eelarvepuudujäägi tegeliku ja püsiva
korrigeerimise tagamiseks vajalikke poliitilisi meetmeid ja
struktuurireforme, tuginedes kõige viimasele liikmesriigi
ajakohastatud reformikavale ja stabiilsusprogrammile.

(29)

Majanduse tugevdatud juhtimise juurde kuulub ka
tihedam dialoog Euroopa Parlamendiga. Kuigi Euroopa
Parlamendi partnerid selles dialoogis on asjakohased
liidu institutsioonid ja nende esindajad, võib Euroopa
Parlamendi pädev komisjon anda liikmesriigile, kellele
komisjon on käesoleva määruse kohaselt andnud
soovituse või nõukogu on esitanud arvamuse, võimaluse
osaleda arvamuste vahetuses. Liikmesriigi osalemine
sellises arvamuste vahetuses on vabatahtlik.

(30)

Selleks et määrata kindlaks selliste liikmesriikide aruand
luskohustuste ulatus, mille suhtes on alustatud ülemää
rase eelarvepuudujäägi menetlus, tuleks komisjonile anda
õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290
vastu delegeeritud õigusakte aruandluse sisu ja kohalda
misala kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks etteval
mistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone,
sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama
asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjako
hase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(31)

Nõukogule tuleks anda õigus võtta vastu arvamusi käes
olevas määruses sätestatud majanduspartnerluse program
mide kohta. Sellised arvamused täiendavad ELi toimimise
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lepingu artiklis 126 sätestatud ülemäärase eelarvepuu
dujäägi menetlust, mille kohaselt otsustab nõukogu
ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu üle ja selliste
meetmete üle, mis on vajalikud selle korrigeerimiseks.

(32)

Meenutades veel kord, kui oluline on riigi rahanduse
usaldusväärsus, struktuurireformide elluviimine ja jätku
suutliku majanduskasvu nimel investeeringute tegemine,
kirjutasid liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid 29. juunil
2012 alla majanduskasvu ja töökohtade loomise kokku
leppele, ilmutades kindlat kavatsust riigi rahanduse usal
dusväärsust säilitades stimuleerida majanduskasvu, mille
käigus luuakse töökohti. Kokkulepe hõlmab eelkõige
majanduse rahastamise parandamise meetmeid. Kiiresti
toimivate majanduskasvu edendavate meetmete toetami
seks võetakse kasutusele 120 miljardit eurot (ligikaudu
1 % ELi kogurahvatulust). Nagu on soovitatud 2012. ja
2013. aasta majanduskasvu analüüsides, peaksid liikmes
riigid püüdma hoida piisavat eelarve konsolideerimise
tempot, säilitades samal ajal investeeringud, mille abil
tahetakse saavutada majanduskasvu ja tööhõive stratee
gias „Euroopa 2020” majanduskasvu ja tööhõive osas
püstitatud eesmärke.

(33)

Komisjon jälgib rangete eelarvepiirangute mõju majan
duskasvu soodustavatele avaliku sektori kulutustele ja
investeeringutele. Liidu fiskaalraamistik pakub võimalust
tasakaalustada vajadus avaliku sektori tulutoovate inves
teeringute järele ja eelarvedistsipliini eesmärgid: pidades
täielikult kinni stabiilsuse ja kasvu paktist, võib pakti
ennetavate meetmete osas kasutada täielikult liidu
olemasoleva fiskaalraamistiku pakutavaid võimalusi, et
vajadus avaliku sektori tulutoovate investeeringute järele
oleks tasakaalus fiskaaldistsipliini eesmärkidega. Komisjon
on teada andnud, et ta kavatseb anda aru selle kohta,
milliseid meetmeid on võimalik liidu kehtiva fiskaalraa
mistiku piires võtta.

(34)

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta resolut
sioon soovitustega komisjonile Euroopa Ülemkogu
eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Kesk
panga presidendi ja eurorühma esimehe raporti „Tõelise
majandus- ja rahaliidu suunas” kohta ja komisjoni
28. novembri 2012. aasta teatis „Tiheda ja toimiva
majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskava” kajastavad
vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni seisukohti
sammude kohta, mida on vaja astuda, et saavutada
sidusam ja tihedamalt lõimunud majandus- ja rahaliit.
Raporti „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” järel
esitas Euroopa Ülemkogu 2012. aasta detsembri järel
dustes oma arvamuse mitme majandus- ja rahaliidu
tugevdamisega seotud küsimuse kohta,
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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antud soovitustes arvestatakse riigisiseste palgakujunduse tavade
ja pooltega. Kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta
artikliga 28 ei mõjuta käesolev määrus õigust pidada läbirää
kimisi, sõlmida ja täita kollektiivlepinguid ning kollektiivselt
oma õigusi kaitsta vastavalt riigisisesele õigusele ja tavale.

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

3.
Käesolevat määrust kohaldatakse nende liikmesriikide
suhtes, mille rahaühik on euro.

Reguleerimisese ja reguleerimisala
1.
Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted, mis tõhustavad
eelarvepoliitikate jälgimist euroalal ja tagavad liikmesriikide
eelarvete vastavuse stabiilsuse ja kasvu pakti ning majanduspolii
tika kooskõlastamise Euroopa poolaasta raames välja antud
majanduspoliitilistele suunistele järgmiselt:

Artikkel 2
Mõisted
1.

a) täiendades määruse (EÜ) nr 1466/97 artiklis 2-a kehtestatud
Euroopa poolaastat riigieelarvete koostamise ühise ajakavaga;

b) täiendades ülemäärase makromajandusliku tasakaalustama
tuse ennetamise ja korrigeerimise menetlust, mis on kehtes
tatud määruses (EL) nr 1176/2011;

c) täiendades määruse (EÜ) nr 1466/97 kohast mitmepoolset
eelarvepoliitika järelevalvesüsteemi täiendavate järelevalve
nõuetega, millega tagatakse, et liidu poliitikaalaseid soovitusi
eelarvevaldkonnas võetakse asjakohaselt arvesse liikmesrii
kide riigieelarvete koostamisel;

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „sõltumatud organid” – struktuurselt sõltumatud organid ja
organid, kes on oma tööülesannete täitmisel sõltumatud
liikmesriikide eelarveasutustest, ning kelle tegevust toetavad
riigisisesed õigusnormid, millega tagatakse ulatuslik sõltu
matus ja vastutus tööülesannete täitmisel, sealhulgas:

i) põhikiri, mis põhineb liikmesriigi seadustel, määrustel
või õiguslikult siduvatel haldusnormidel;

ii) keeld võtta vastu juhiseid asjaomase liikmesriigi eelarve
asutuselt või muudelt avaliku või erasektori asutustelt;

iii) võime avalikkusega õigeaegselt suhelda;
d) täiendades ELi toimimise lepingu artikli 126 ja määruse (EÜ)
nr 1467/97 kohast liikmesriikide ülemäärase eelarvepuu
dujäägi menetlust nende liikmesriikide eelarvepoliitika tugev
datud järelevalvega, mille suhtes kohaldatakse ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetlust, et tagada ülemäärase eelarve
puudujäägi õigeaegne ja püsiv korrigeerimine;

iv) menetlus, et nimetada ametisse piisava kogemuse ja
pädevusega liikmed;

v) piisavad vahendid ja asjakohane juurdepääs teabele oma
volituste täitmiseks;
e) tagades järjepidevuse eelarvepoliitika ning määrusega (EL)
nr 1176/2011 kehtestatud ülemäärase makromajandusliku
tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise menetluse
raames ja asjakohasel juhul artiklis 9 osutatud majanduspart
nerluse programmide raames võetavate meetmete ja läbivii
davate reformide vahel.

b) „sõltumatu makromajanduslik prognoos” – makromajan
duslik prognoos, mille koostab või kinnitab sõltumatu
organ;

2.
Käesoleva määruse kohaldamisel järgitakse täielikult ELi
toimimise lepingu artiklit 152 ning käesoleva määruse alusel

c) „keskpika perioodi eelarveraamistik” – keskpika perioodi
eelarveraamistik direktiivi 2011/85/EL artikli 2 punkti e
tähenduses;
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d) „stabiilsusprogramm” – stabiilsusprogramm, nagu kirjeldatud
määruse (EÜ) nr 1466/97 artiklis 3.

Esimese lõigu punktis b osutatud sõltumatute makromajandus
like prognooside vahelise järjepidevuse tagamiseks peavad liik
mesriigid ja komisjon vähemalt kord aastas tehnilist dialoogi,
milles käsitletakse makromajanduslike ja eelarveprognooside
koostamise aluseks olevaid eeldusi, kooskõlas direktiivi
2011/85/EL artikli 4 lõikega 5.

2.
Samuti kasutatakse käesolevas määruses nõukogu 25. juuni
1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava
Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi
kohta) (1) lisa A punkti 2.70 kohast valitsemissektori ja valitse
missektori allsektorite määratlust.

3.
Käesoleva määruse kohaldamine ei piira ELi toimimise
lepingu artikli 9 kohaldamist.
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4) asjakohasel juhul arvamustega, mis antakse artiklis 9
osutatud majanduspartnerluse programmide kohta.

III PEATÜKK
ÜHISED EELARVESÄTTED

Artikkel 4
Riigieelarvete koostamise ühine ajakava
1.
Liikmesriigid avalikustavad Euroopa poolaasta kontekstis
igal aastal soovitatavalt 15. aprilliks, ent hiljemalt 30. aprillil,
liikmesriigi keskpika perioodi eelarvestrateegia, mis on koos
kõlas keskpika perioodi eelarveraamistikuga. Kõnealune stra
teegia sisaldab vähemalt kogu stabiilsusprogrammis esitatavat
teavet ning see esitatakse koos liikmesriigi reformikava ning
stabiilsusprogrammiga. Eelarvestrateegia on kooskõlas igaaastase järelevalvetsükli raames toimuva majanduspoliitika koos
kõlastamise raamistikuga, mis hõlmab eelkõige komisjoni ja
Euroopa Ülemkogu poolt liikmesriikidele järelevalvetsükli
alguses antavaid üldsuuniseid. See on samuti kooskõlas stabiil
suse ja kasvu pakti raames antavate soovitustega ning asjako
hasel juhul soovitustega, mis antakse iga-aastase järelevalvetsükli
raames, mis hõlmab määrusega (EL) nr 1176/2011 kehtestatud
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust, ja arvamus
tega artiklis 9 osutatud majanduspartnerluse programmide
kohta.

II PEATÜKK
MAJANDUSPOLIITIKA KOOSKÕLASTAMINE

Artikkel 3
Kooskõla majanduspoliitika kooskõlastamise raamistikuga
Liikmesriikide eelarvemenetlus on kooskõlas:

1) iga-aastase järelevalvetsükli raames toimuva majanduspolii
tika kooskõlastamise raamistikuga, mis hõlmab eelkõige
komisjoni ja Euroopa Ülemkogu poolt liikmesriikidele järe
levalvetsükli alguses antavaid üldsuuniseid;

Liikmesriigi keskpika perioodi eelarvestrateegia ja reformikava
sisaldavad teavet selle kohta, kuidas kavandatud reformid ja
meetmed peaksid aitama kaasa liidu majanduskasvu ja tööhõive
strateegia raames püstitatud eesmärkide ja liikmesriikide võetud
kohustuste täitmisele. Samuti sisaldab liikmesriigi keskpika
perioodi eelarvestrateegia või reformikava teavet muude kui
kaitsesektori avaliku sektori selliste investeerimisprojektide
oodatava tulususe kohta, millel on eelarvele märkimisväärne
mõju. Liikmesriigi keskpika perioodi eelarvestrateegia ja stabiil
susprogrammi võib esitada ühes dokumendis.

2.
Keskvalitsuse järgmise aasta eelarveprojekt ja kõigi muude
valitsemissektori allsektorite eelarveprojektide põhinäitajad avali
kustatakse igal aastal hiljemalt 15. oktoobriks.
2) soovitustega, mis antakse stabiilsuse ja kasvu pakti raames;

3) asjakohasel juhul, soovitustega, mis antakse iga-aastase järe
levalvetsükli raames, mis hõlmab määrusega (EL)
nr 1176/2011 kehtestatud makromajandusliku tasakaalusta
matuse menetlust, ja
(1) EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1.

3.
Keskvalitsuse eelarve võetakse vastu või kinnitatakse ja
avalikustatakse igal aastal hiljemalt 31. detsembriks koos valit
semissektori muude allsektorite eelarvete ajakohastatud põhinäi
tajatega. Liikmesriigid kehtestavad algava eelarveaasta pöördme
netluse, mida kohaldatakse juhul, kui valitsusest sõltumatutel
objektiivsetel põhjustel ei ole eelarve 31. detsembriks vastu
võetud või kinnitatud ega avalikustatud.
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4.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud liikmesriigi keskpika perioodi
eelarvestrateegia ja eelarveprojekti aluseks on sõltumatud
makromajanduslikud prognoosid ning need sisaldavad teavet
selle kohta, kas eelarves kasutatud prognoosid on koostanud
või kinnitanud sõltumatu organ. Need prognoosid avalikusta
takse koos nendele tuginevate liikmesriigi keskpika perioodi
eelarvestrateegia ja eelarveprojektidega.

Artikkel 5
Sõltumatud organid, kes jälgivad eelarve-eeskirjade täitmist
1.
Liikmesriigid moodustavad sõltumatud organid, kes jälgi
vad, et täidetakse:

a) arvudes väljendatud eelarve-eeskirju, millega lisatakse riigi
eelarvemenetlusse määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 2a kohase
keskpika perioodi eelarve-eesmärk;

b) direktiivi 2011/85/EL artiklis 5 osutatud arvudes väljendatud
eelarve-eeskirju.

2.
Need organid annavad asjakohasel juhul liikmesriigi
eelarve-eeskirjade kohta avaliku hinnangu, mis käsitleb muu
hulgas:

a) selliste asjaolude esinemist, mis viib eelarvepuudujäägi korri
geerimise mehhanismi kasutuselevõtmiseni märkimisväärse
kõrvalekalde korral keskpika perioodi eesmärgist või selle
saavutamiseks vastuvõetud kohandamiskavast kooskõlas
määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 6 lõikega 2;

b) seda, kas eelarve korrigeerimine edeneb vastavalt riigisisestele
eeskirjadele ja kavadele;

c) määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõike 1 kümnendas lõigus
osutatud selliste asjaolude ilmnemist ja lõppemist, mis
lubavad ajutist kõrvalekaldumist keskpika perioodi eelarveeesmärgi saavutamiseks vastuvõetud kohandamiskavast,
eeldusel et selline kõrvalekaldumine ei ohusta riigi rahanduse
jätkusuutlikkust keskpikal perioodil.
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IV PEATÜKK
LIIKMESRIIKIDE EELARVEKAVADE KOOSTAMISE JÄLGIMINE
JA HINDAMINE

Artikkel 6
Jälgimise nõuded
1.
Liikmesriigid esitavad igal aastal hiljemalt 15. oktoobriks
komisjonile ja eurorühmale järgmise aasta eelarvekava. Eelarve
kava peab kajastama stabiilsuse ja kasvu pakti raames antud
soovitusi ja asjakohasel juhul iga-aastase järelevalvetsükli raames
antavaid soovitusi, mis hõlmab määrusega (EL) nr 1176/2011
kehtestatud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust ja
artiklis 9 osutatud majanduspartnerluse programmi kohta esita
tavaid arvamusi.

2.
Lõikes 1 osutatud eelarvekava avalikustatakse pärast selle
esitamist komisjonile.

3.

Eelarvekava hõlmab järgmise aasta kohta järgmist teavet:

a) kavandatav valitsemissektori eelarvepositsioon protsendina
SKPst, esitatud valitsemissektori allsektorite lõikes;

b) valitsemissektori kulu- ja tuluprognoosid protsendina SKPst
ning kulude ja tulude peamised komponendid, kaasa arvatud
kapitali kogumahutus põhivarasse, eeldusel et poliitikat ei
muudeta;

c) valitsemissektori kavandatud kulud ja tulud protsendina
SKPst ning nende peamised komponendid, võttes arvesse
tingimusi ja kriteeriume riigi tulude suurendamiseks nii, et
see ei hõlma määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli 5 lõikes 1
sätestatud kaalutlusõiguse alusel võetud tulumeetmeid;

d) asjakohane teave valitsemissektori kulude kohta tegevuste
kaupa, kaasa arvatud haridus-, tervishoiu- ja tööhõivekulutu
sed, ning võimaluse korral teave peamiste kulu- ja tulupoole
meetmete oodatava jaotusliku mõju kohta;
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e) selliste kulu- ja tulumeetmete kirjeldus ning arvandmed, mis
sisalduvad järgmise aasta riigieelarve eelnõus iga allsektori
tasandil, et täita lõhe punkti c kohaste kavandatud kulude
ja tulude ning punktis b osutatud prognooside (mis on koos
tatud eeldusel, et poliitikat ei muudeta) vahel;
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2.
Olenemata lõikest 1, kui komisjon leiab erijuhtudel pärast
asjaomase liikmesriigiga konsulteerimist ühe nädala jooksul
eelarvekava esitamisest, et eelarvekavas ei ole olulisel määral
järgitud stabiilsuse ja kasvu paktis sätestatud eelarvepoliitilisi
kohustusi, võtab komisjon oma arvamuse vastu kahe nädala
jooksul eelarvekava esitamisest. Komisjon nõuab arvamuses
uue muudetud eelarvekava esitamist võimalikult kiiresti, ent
hiljemalt kolme nädala jooksul komisjoni arvamuse kuupäevast.
Komisjoni nõuet põhjendatakse ja see avalikustatakse.

f) sõltumatute makromajanduslike prognooside ja oluliste
majandussuundumuste peamised eeldused, mis on olulised
eelarve-eesmärkide saavutamise seisukohast;
Käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt esitatud muudetud
eelarvekava suhtes kohaldatakse artikli 6 lõikeid 2, 3 ja 4.
g) lisa, mis sisaldab metoodikat, majandusmudeleid ja eeldusi,
samuti muid eelarveprognoose toetavaid olulisi parameetreid
ning hinnangut eelarvealaste koondmeetmete mõju kohta
majanduskasvule;

h) teave selle kohta, kuidas eelarvekavas sisalduvad reformid ja
meetmed, sealhulgas eelkõige avaliku sektori investeeringud,
vastavad ELi toimimise lepingu artiklite 121 ja 148 alusel
asjaomasele liikmesriigile antud soovitustele ja kuidas need
aitavad saavutada liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegias
püstitatud eesmärke.

Esimese lõigu punktis e osutatud kirjeldus võib olla vähem
üksikasjalik selliste meetmete puhul, mille mõju eelarvele on
prognooside kohaselt alla 0,1 % SKPst. Erilist ja üksikasjalikku
tähelepanu tuleb pöörata eelarvepoliitika ulatuslikele reformika
vadele, mis võivad mõjutada teisi liikmesriike, mille rahaühik on
euro.

4.
Kui lõike 3 kohaselt eelarvekavas esitatud eelarveeesmärgid või eeldusel, et poliitikat ei muudeta, koostatud prog
noosid erinevad viimases stabiilsusprogrammis esitatud vastava
test näitajatest, põhjendatakse sellist erinevust nõuetekohaselt.

5.
Eelarvekava sisu täpsustavad andmed esitatakse ühtlus
tatud raamistikus, mille komisjon kehtestab koostöös liikmesrii
kidega.

Komisjon võtab võimalikult kiiresti, ent hiljemalt kolme nädala
jooksul muudetud eelarvekava esitamisest selle kohta vastu uue
arvamuse.

3.
Komisjoni arvamus avalikustatakse ning esitatakse euro
rühmale. Seejärel esitab komisjon asjaomase liikmesriigi parla
mendi või Euroopa Parlamendi taotlusel oma arvamuse taotluse
esitanud parlamendile.

4.
Komisjon koostab riikide eelarveprognooside ja nende
valdkonnasisese mõju põhjal hinnangu eelarveseisundi ja -välja
vaadete kohta euroalal üldiselt, tuginedes komisjoni talituste
koostatud kõige viimastele majandusprognoosidele.

Üldhinnang sisaldab tundlikkusanalüüse, mis annavad teavet
majandus- ja rahandusolukorra või eelarveseisundi ebasoodsate
muutuste korral riigi rahanduse jätkusuutlikkusele tekkiva ohu
kohta. Selles antakse ka asjakohasel juhul ülevaade meetmetest,
millega tugevdatakse eelarve- ja makromajanduspoliitika koos
kõlastamist euroalal.

Üldhinnang avalikustatakse ja seda võetakse arvesse komisjoni
poolt liikmesriikidele antavates iga-aastastes üldsuunistes.

Artikkel 7
Eelarvekava hindamine
1.
Komisjon võtab võimalikult kiiresti, ent hiljemalt
30. novembriks vastu arvamuse esitatud eelarvekava kohta.

Üldhinnangule lisatakse komisjoni talituste poolt iga liikmesriigi
kohta esitatud kõige viimaste majandusprognooside metoodika
(kaasa arvatud mudelid) ja eeldused, sealhulgas hinnang
eelarvealaste koondmeetmete mõju kohta majanduskasvule.

L 140/20

ET

Euroopa Liidu Teataja

5.
Eurorühm arutab komisjoni arvamust esitatud eelarveka
vade ning eelarveseisundi ja -väljavaadete kohta euroalas üldiselt
komisjoni poolt lõike 4 kohaselt koostatud üldhinnangu alusel.
Eurorühma arutelude tulemused avalikustatakse, kui see on asja
kohane.
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4.
Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku alusel vastu majan
duspartnerluse programmi käsitleva arvamuse.

1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja eurorühmale eelne
valt ja õigeaegselt oma riigivõlakirjade emiteerimise kavatsustest.

5.
Määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 8 lõikes 1 osutatud
parandusmeetmete kava võib muuta kooskõlas kõnealuse
määruse artikli 9 lõikega 4, et asendada sellega käesolevas
artiklis sätestatud majanduspartnerluse programm. Kui kõne
alune parandusmeetmete kava esitatakse pärast majanduspart
nerluse programmi vastuvõtmist, võib majanduspartnerluse
programmis kirjeldatud meetmed asjakohasel juhul lisada paran
dusmeetmete kavasse.

2.
Lõikes 1 osutatud teate vorm ja sisu ühtlustatakse ning
komisjon kehtestab selle koostöös liikmesriikidega.

6.
Nõukogu ja komisjon jälgivad nimetatud programmi ja
sellega kooskõlas olevate iga-aastaste riigieelarvete täitmist.

V PEATÜKK

Artikkel 10

ÜLEMÄÄRASE EELARVEPUUDUJÄÄGI KORRIGEERIMISE
TAGAMINE

Aruandlusnõuded liikmesriikidele, mille suhtes
kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust

Artikkel 9

1.
Kui nõukogu otsustab ELi toimimise lepingu artikli 126
lõike 6 kohaselt, et liikmesriigis esineb ülemäärane eelarvepuu
dujääk, kohaldatakse asjaomase liikmesriigi suhtes komisjoni
taotlusel aruandlusnõudeid kooskõlas käesoleva artikli
lõigetega 2–5 kuni ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse
lõpetamiseni.

Artikkel 8
Võlakirjade emissioonist teatamine

Majanduspartnerluse programmid
1.
Kui nõukogu otsustab ELi toimimise lepingu artikli 126
lõike 6 kohaselt toimides, et liikmesriigis esineb ülemäärane
eelarvepuudujääk, esitab asjaomane liikmesriik komisjonile ja
nõukogule oma riikliku reformikava ja stabiilsusprogrammi
edasiarendusena ning nõukogupoolseid asjaomase liikmesriigi
majandus- ja tööhõivepoliitika koondsuuniste kohaldamist käsit
levaid soovitusi täielikult arvesse võttes majanduspartnerluse
programmi, milles kirjeldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi
tegeliku ja püsiva korrigeerimise tagamiseks vajalikke poliitilisi
meetmeid ja struktuurireforme.

2.
Majanduspartnerluse programmis nimetatakse ja valitakse
välja mitu konkreetset prioriteeti, mille eesmärk on edendada
konkurentsivõimet ja pikaajalist jätkusuutlikku majanduskasvu
ning lahendada asjaomase liikmesriigi struktuurilised puudused.
Need prioriteedid peavad olema kooskõlas liidu majanduskasvu
ja tööhõive strateegiaga. Asjakohasel juhul selgitatakse välja
võimalikud rahalised ressursid, sh Euroopa Investeerimispanga
krediidiliinid ja muud asjaomased finantsinstrumendid.

3.
Majanduspartnerluse programm esitatakse samal ajal
aruandega, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1467/97
artikli 3 lõikes 4a.

2.
Liikmesriik viib viivitamata läbi valitsemissektori ja selle
allsektorite eelarve aastasisese täitmise põhjaliku hindamise.
Hindamine hõlmab ka direktiivi 2011/85/EL artikli 14
lõikes 3 osutatud selliste tingimuslike kohustustega, millel
võib tõenäoliselt olla eelarvele suur mõju, seotud finantsriske
sel määral, mil need võivad mõjutada ülemäärast eelarvepuu
dujääki. Kõnealuse hindamise tulemused esitatakse määruse
(EÜ) nr 1467/97 artikli 3 lõike 4a või artikli 5 lõike 1a kohases
aruandes meetmete kohta, mida on võetud ülemäärase eelarve
puudujäägi korrigeerimiseks.

3.
Liikmesriik esitab komisjonile ning majandus- ja rahandus
komiteele korrapäraselt aruanded, mis kajastavad valitsemissek
tori ja selle allsektorite eelarve aastasisest täitmist, nii kulude kui
ka tulude poolel kaalutlusõiguse alusel võetud meetmete mõju
eelarvele, valitsemissektori kavandatud kulusid ja tulusid, samuti
teabe võetud meetmete kohta ja eesmärkide saavutamiseks
kavandatud meetmete laadi kohta. Need aruanded avalikusta
takse.
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Kooskõlas artikliga 14 antakse komisjonile õigus võtta vastu
delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse käesolevas lõikes
osutatud korrapärase aruandluse sisu.

4.
Kui asjaomase liikmesriigi suhtes kohaldatakse ELi toimi
mise lepingu artikli 126 lõike 7 kohast nõukogu soovitust,
esitatakse käesoleva artikli lõikes 3 osutatud aruanne esimest
korda kuue kuu jooksul pärast määruse (EÜ) nr 1467/97
artikli 3 lõikega 4a ette nähtud aruannet ning seejärel iga
kuue kuu järel.

5.
Kui asjaomase liikmesriigi suhtes on tehtud ELi toimimise
lepingu artikli 126 lõike 9 kohane nõukogu otsus esitada teade,
sisaldab käesoleva artikli lõike 3 kohane aruanne ka teavet
meetmete kohta, mida on võetud vastuseks nimetatud nõukogu
teatele. Kõnealune aruanne esitatakse esimest korda kolme kuu
jooksul pärast määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 5 lõikega 1a ette
nähtud aruannet ning seejärel kord kvartalis.

6.
Komisjoni taotlusel ja komisjoni määratud tähtajaks teeb
liikmesriik, kelle suhtes kohaldatakse ülemäärase eelarvepuu
dujäägi menetlust, järgmist:

a) viib soovitatavalt koostöös riikliku kõrgema auditeerimisasu
tusega läbi valitsemissektori kõigi allsektorite raamatupidamis
arvestuse põhjaliku sõltumatu auditi, et hinnata avaliku
halduse raamatupidamisarvestuse usaldusväärsust, täielikkust
ja täpsust ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohaldami
sel, ning esitab selle kohta aruande;

b) esitab täiendava kättesaadava teabe, mida on vaja ülemäärase
eelarvepuudujäägi korrigeerimisel tehtavate edusammude
jälgimiseks.
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126 lõike 7 kohase nõukogu soovitusega või ELi toimimise
lepingu artikli 126 lõike 9 kohase nõukogu otsusega esitada
teade ette nähtud tähtaega ei järgita, võtab ta muu hulgas
arvesse aruandeid, mida liikmesriik on käesoleva määruse artikli
10 lõike 3 kohaselt esitanud.

2.
Kui on oht, et ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimi
seks ette nähtud tähtaega ei järgita, esitab komisjon asjaomasele
liikmesriigile soovituse rakendada täielikult lõikes 1 osutatud
soovituses või otsuses esitada teade ette nähtud meetmeid ja/või
võtta muid meetmeid ajavahemiku jooksul, mis on kooskõlas
eelarvepuudujäägi korrigeerimise tähtajaga. Komisjoni soovitus
avalikustatakse ning esitatakse majandus- ja rahanduskomiteele.
Komisjon esitab oma soovituse asjaomasele liikmesriigi parla
mendile viimase taotlusel.

3.
Lõikes 2 osutatud komisjoni soovituses sätestatud ajava
hemiku jooksul esitab asjaomane liikmesriik komisjonile
aruande meetmete kohta, mida on võetud vastuseks kõnealusele
soovitusele, koos artikli 10 lõikega 3 ette nähtud aruandega.
Aruandes käsitletakse kõigi kaalutlusõiguse alusel võetud meet
mete mõju eelarvele, valitsemissektori kavandatud kulusid ja
tulusid, samuti esitatakse teavet võetud meetmete kohta ja
eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmete laadi kohta,
samuti muude meetmete kohta, mida on võetud vastuseks
komisjoni soovitusele. Aruanne avalikustatakse ja esitatakse
majandus- ja rahanduskomiteele.

4.
Lõikes 3 osutatud aruande alusel hindab komisjon, kas
liikmesriik on järginud lõikes 2 osutatud soovitust.

Artikkel 12
Mõju ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusele

Komisjon (Eurostat) hindab asjaomase liikmesriigi poolt
punkti a alusel esitatud statistiliste andmete kvaliteeti vastavalt
nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusele (EÜ) nr 479/2009
Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarve
puudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (1).

Artikkel 11

1.
Seda, mil määral on asjaomane liikmesriik võtnud arvesse
artikli 7 lõikes 1 osutatud komisjoni arvamust, võtab

a) komisjon arvesse, kui ta koostab ELi toimimise lepingu
artikli 126 lõike 3 kohase ettekande ja soovitab kohaldada
intressi mittekandvat tagatist kooskõlas määruse (EL)
nr 1173/2011 artikliga 5;

Liikmesriigid, mille puhul on oht, et ülemäärase
eelarvepuudujäägi menetluse kohaseid kohustusi ei täideta
1.
Kui komisjon hindab seda, kas on oht, et ülemäärase
eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks ELi toimimise lepingu artikli
(1) ELT L 145, 10.6.2009, lk 1.

b) nõukogu arvesse, kui ta ELi toimimise lepingu artikli 126
lõike 6 kohaselt otsustab, kas esineb ülemäärane eelarvepuu
dujääk.
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2.
Käesoleva määruse artiklitega 10 ja 11 ette nähtud jälgi
mine on lahutamatu osa määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 10
lõike 1 kohasest selliste meetmete rakendamise tavapärasest
seirest, mida asjaomane liikmesriik on võtnud vastuseks ELi
toimimise lepingu artikli 126 lõike 7 kohastele nõukogu
soovitustele või ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9 kohas
tele nõukogu otsustele esitada teade, et korrigeerida ülemäärane
eelarvepuudujääk.
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mise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegee
rimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.
Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu
võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile
ja nõukogule.
3.
Kaaludes seda, kas on võetud tõhusaid meetmeid vastuseks
ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 7 kohastele soovitustele
või ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 9 kohastele otsustele
esitada teade, võtab komisjon arvesse käesoleva määruse artikli
11 lõikes 4 osutatud hindamist ja soovitab asjakohasel juhul, et
nõukogu teeks otsused ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 8
või artikli 126 lõike 11 alusel, võttes nõuetekohaselt arvesse
määruse (EÜ) nr 1467/97 artikli 3 lõiget 5 ja artikli 5 lõiget 2.

Artikkel 13

5.
Artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda
tähtaega kahe kuu võrra.

Kooskõla määrusega (EL) nr 472/2013 (1)
Liikmesriikide puhul, mille suhtes kohaldatakse makromajandus
likku kohandamiskava, ei kohaldata käesoleva määruse
artikleid 6–12.

VI PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Artikkel 15
Majandusalane dialoog
1.
Arutelu tõhustamiseks liidu institutsioonide, eelkõige
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel ning suurema
läbipaistvuse ja vastutuse tagamiseks võib Euroopa Parlamendi
pädev komisjon kutsuda, kui see on asjakohane, nõukogu
eesistuja, komisjoni presidendi, Euroopa Ülemkogu eesistuja
ning eurorühma esimehe esinema asjaomase komisjoni ees, et
arutada:

Delegeeritud volituste rakendamine
1.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigus
akte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.
Artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud
õigusakte antakse komisjonile kolmeks aastaks alates 30. maist
2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande
hiljemalt üheksa kuud enne kolmeaastase tähtaja möödumist.
Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajava
hemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud
enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.
Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 3
osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõt
(1) 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 (vt käesoleva Euroopa Liidu
Teataja lk 1).

a) artikli 6 lõike 5 kohases ühtlustatud raamistikus sätestatud
eelarvekava sisu täpsustavaid andmeid;

b) komisjoni arvamusi käsitlevate eurorühma arutelude tule
musi vastavalt artikli 7 lõikele 1 sellises ulatuses, mil need
tulemused on avalikustatud;

c) komisjoni poolt vastavalt artikli 7 lõikele 4 koostatud
üldhinnangut euroala kui terviku eelarveseisundi ja -väljavaa
dete kohta;

d) artikli 9 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud nõukogu
õigusakte.

27.5.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

2.
Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib anda liikmesrii
gile, kellele artikli 11 lõike 2 kohane soovitus või lõike 1
punktis d osutatud nõukogu õigusaktid on suunatud, võimaluse
arvamuste vahetuses osaleda.
3.
Euroopa Parlament kaasatakse nõuetekohaselt Euroopa
poolaasta raames toimuvasse, et suurendada tehtavate otsuste
läbipaistvust ning vastutust otsuste tegemise ja nende täitmise
eest, eelkõige käesoleva artikli alusel toimuva majandusalase
dialoogi abil.
Artikkel 16
Käesoleva määruse kohaldamise läbivaatamine ja aruanded
1.
Komisjon esitab hiljemalt 14. detsembriks 2014 ja seejärel
iga viie aasta järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande
käesoleva määruse kohaldamise kohta, millele lisatakse asjako
hasel juhul käesoleva määruse muutmise ettepanek. Komisjon
avaldab kõnealuse aruande.
Esimeses lõigus osutatud aruandes hinnatakse muu hulgas järg
mist:
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2.
Komisjon esitab hiljemalt 31. juuliks 2013 aruande selle
kohta, kuidas oleks liidu kehtivas eelarveraamistikus võimalik
viia tulutoovate avaliku sektori investeeringute vajadus tasakaalu
stabiilsuse ja kasvu pakti ennetavate meetmete eelarvedistsipliini
eesmärkidega, nii et samal ajal peetaks stabiilsuse ja kasvu
paktist täielikult kinni.
Artikkel 17
Üleminekusätted
1.
Liikmesriigid, mille suhtes käesoleva määruse jõustumise
ajal juba kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust,
täidavad artikli 10 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud korrapärase
aruandluse nõudeid alates 31. oktoobrist 2013
2.
Artikli 9 lõiget 1 ja artikli 10 lõiget 2 kohaldatakse nende
liikmesriikide suhtes, mille suhtes käesoleva määruse jõustumise
ajal juba kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust,
ainult juhul, kui nõukogu esitab ELi toimimise lepingu
artikli 126 lõike 7 kohase soovituse või ELi toimimise lepingu
artikli 126 lõike 9 kohase teate pärast 30. maid 2013.
Sellisel juhul esitatakse majanduspartnerluse programm samal
ajal aruandega, mis esitatakse kooskõlas määruse (EÜ)
nr 1467/97 artikli 3 lõikega 4a või artikli 5 lõikega 1a.

a) käesoleva määruse tulemuslikkust;
b) edusamme liikmesriikide majanduspoliitika tihedama koos
kõlastamise ning majandustulemuste püsiva vastastikuse
lähendamise tagamisel kooskõlas ELi toimimise lepinguga;

3.
Liikmesriigid täidavad artikli 5 sätteid alates 31. oktoobrist
2013.
Artikkel 18
Jõustumine

c) seda, kuidas käesolev määrus aitab saavutada liidu majandus
kasvu ja tööhõive strateegia eesmärke.

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepin
gutega.

Strasbourg, 21. mai 2013

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

Tellimishinnad aastal 2013 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

1 300 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal +
DVD-l aastane väljaanne

ELi 22 ametlikus keeles

1 420 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

910 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt
DVD-l

ELi 22 ametlikus keeles

100 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja
pakkumismenetlused) kord nädalas DVD-l

mitmekeelne:
ELi 23 ametlikus keeles

200 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkursid

konkursside keeled

50 eurot aastas

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid)
ja C-seeriaks (teave ja teatised).
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel DVD-l.
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid.
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Müük ja tellimused
Erinevate tasuliste perioodikaväljaannete tellimusi, k.a Euroopa Liidu Teataja tellimust, saab vormistada meie
edasimüüjate kaudu. Edasimüüjate nimekiri on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute,
õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.
Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu
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