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Tarkistus 1
Helmut Scholz

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Tarkistus

E a. panee merkille, että Islanti on 
saattanut menestyksekkäästi päätökseen 
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) 
kanssa sovitun kriisintorjuntaohjelman ja 
aloittanut luottojen takaisinmaksun 
etuajassa;

Or. de

Tarkistus 2
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että EU:n 
viranomaisten tavoitteena on esittää 
lopullinen neuvottelupaketti, jonka 
yhteydessä Islannin erityispiirteet ja 
odotukset otetaan huomioon kaikilta osin 
samalla kun unionin periaatteet ja 
säännöstö turvataan kaikilta osin;

F. ottaa huomioon, että EU:n 
viranomaisten tavoitteena on saattaa 
päätökseen Islannin kanssa käytävät 
liittymisneuvottelut, joiden tarkoituksena 
on, että Islanti hyväksyy yhteisön 
säännöstön kokonaisuudessaan säilyttäen 
kuitenkin asianmukaisesti omat ansionsa 
ja erityispiirteensä;  

Or. fr
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Tarkistus 3
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että EU:n 
viranomaisten tavoitteena on esittää 
lopullinen neuvottelupaketti, jonka 
yhteydessä Islannin erityispiirteet ja 
odotukset otetaan huomioon kaikilta osin 
samalla kun unionin periaatteet ja 
säännöstö turvataan kaikilta osin;

F. ottaa huomioon, että EU:n 
viranomaisten tavoitteena on esittää 
lopullinen neuvottelupaketti, jonka 
yhteydessä Islannin omat ansiot ja 
odotukset otetaan huomioon kaikilta osin 
samalla kun unionin periaatteet ja 
säännöstö turvataan kaikilta osin;

Or. en

Tarkistus 4
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että neuvottelulukuja 
on avattu huomattava määrä, mikä osoittaa, 
että liittymisprosessissa on edetty hyvin; 
kehottaa Islantia jatkamaan ponnistelujaan 
sovellettavia neuvottelulukuja koskevien 
päättämisedellytysten täyttämiseksi; pitää 
tärkeänä, että luodaan edellytykset saattaa 
neuvottelut päätökseen, kun molemmat 
osapuolet ovat valmiita ja kun kaikkia 
jäljellä olevia neuvottelulukuja on tutkittu 
perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa 
liittymisen onnistuminen;

2. pitää myönteisenä, että neuvottelulukuja 
on avattu huomattava määrä, mikä osoittaa, 
että liittymisprosessissa on edetty hyvin; 
kehottaa Islantia jatkamaan ponnistelujaan 
sovellettavia neuvottelulukuja koskevien 
päättämisedellytysten täyttämiseksi; pitää 
tärkeänä, että avataan kaikki jäljellä olevat 
tärkeät neuvotteluluvut, jotta voidaan 
varmistaa, että päästään neuvottelemaan 
lopuista kysymyksistä;

Or. en
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Tarkistus 5
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että neuvottelulukuja 
on avattu huomattava määrä, mikä osoittaa, 
että liittymisprosessissa on edetty hyvin; 
kehottaa Islantia jatkamaan ponnistelujaan 
sovellettavia neuvottelulukuja koskevien 
päättämisedellytysten täyttämiseksi; pitää 
tärkeänä, että luodaan edellytykset saattaa 
neuvottelut päätökseen, kun molemmat 
osapuolet ovat valmiita ja kun kaikkia 
jäljellä olevia neuvottelulukuja on tutkittu 
perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa 
liittymisen onnistuminen;

2. pitää myönteisenä, että neuvottelulukuja 
on avattu huomattava määrä, mikä osoittaa, 
että liittymisprosessissa on edetty hyvin; 
kehottaa Islantia jatkamaan ponnistelujaan 
sovellettavia neuvottelulukuja koskevien 
päättämisedellytysten täyttämiseksi; pitää 
tärkeänä, että luodaan edellytykset saattaa 
neuvottelut päätökseen, kun molemmat 
osapuolet ovat valmiita ja kun kaikkia 
jäljellä olevia neuvottelulukuja on tutkittu 
perusteellisesti, jotta voidaan varmistaa 
liittymisen onnistuminen; toivoo, että 
kiistanalaisimmat neuvotteluluvut 
avataan ennen parlamenttivaaleja, jotta 
voitaisiin välttää epäilykset ja lisätä 
liittymisprosessin avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 6
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille perustuslakineuvoston 
ehdotuksesta perustuslaiksi 20. lokakuuta 
2012 pidetyn neuvoa-antaneen 
kansanäänestyksen tuloksen ja sen, että 
enemmistö Islannin kansalaisista kannatti 
perustuslakineuvoston ehdotuksen 
käyttämistä uuden perustuslain laatimisen 
perustana;

4. panee merkille perustuslakineuvoston 
ehdotuksesta perustuslaiksi 20. lokakuuta 
2012 pidetyn neuvoa-antaneen 
kansanäänestyksen tuloksen ja sen, että 
enemmistö Islannin kansalaisista kannatti 
perustuslakineuvoston ehdotuksen 
käyttämistä uuden perustuslain laatimisen 
perustana; on tyytyväinen korkeaan 
äänestysprosenttiin ja pyrkimykseen 
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selvittää islantilaisten kanta uuden 
perustuslain eri näkökohtiin, kuten 
luonnonvaroihin, valtion ja kirkon 
suhteisiin ja kansalaisten oikeuteen vaatia 
kansanäänestystä tietyistä asioista;

Or. en

Tarkistus 7
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. arvostaa Islannin hyvää mainetta 
ihmisoikeuksien turvaamisen alalla ja sitä, 
että Islanti on varmistanut kattavan 
yhteistyön ihmisoikeuksien suojaamisen 
alalla toimivien kansainvälisten 
mekanismien kanssa; panee tyytyväisenä 
merkille ihmisoikeuksien kunnioittamista 
koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
valmistelutyön;

5. arvostaa Islannin hyvää mainetta 
ihmisoikeuksien ja taloudellisten ja 
sosiaalisten oikeuksien turvaamisen alalla 
sekä sitä, että se on varmistanut kattavan 
yhteistyön ihmisoikeuksien suojelun alalla 
toimivien kansainvälisten elinten kanssa; 
panee tyytyväisenä merkille 
ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevan 
kansallisen toimintasuunnitelman 
valmistelutyön; toteaa, että Islannin on 
vielä ratifioitava YK:n yleissopimus 
vammaisten henkilöiden oikeuksista, 
Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta ja 
Euroopan neuvoston puiteyleissopimus 
kansallisten vähemmistöjen suojelusta;

Or. en
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Tarkistus 8
Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens 
Nilsson

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. arvostaa Islannin hyvää mainetta 
ihmisoikeuksien turvaamisen alalla ja sitä, 
että Islanti on varmistanut kattavan 
yhteistyön ihmisoikeuksien suojaamisen 
alalla toimivien kansainvälisten 
mekanismien kanssa; panee tyytyväisenä 
merkille ihmisoikeuksien kunnioittamista 
koskevan kansallisen toimintasuunnitelman 
valmistelutyön;

5. arvostaa Islannin hyvää mainetta 
demokratiakehityksen alkuvaiheessa 
olevien maiden tukemisen ja
ihmisoikeuksien turvaamisen alalla ja sitä, 
että se on varmistanut kattavan yhteistyön 
ihmisoikeuksien suojelun alalla toimivien 
kansainvälisten elinten kanssa; panee 
tyytyväisenä merkille ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskevan kansallisen 
toimintasuunnitelman valmistelutyön;

Or. en

Tarkistus 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että Islannin etuja ovat tehokas ja 
riippumaton oikeuslaitos, ja pitää 
myönteisenä Islannin edistymistä 
korruption torjunnassa ja 
erityistutkintakomitean suositusten 
täytäntöönpanossa; pitää myönteisenä 
myös rahoitusvalvontaviranomaisen 
valtuuksien vahvistamista;

6. katsoo, että Islannin etuja ovat tehokas ja 
riippumaton oikeuslaitos, ja pitää 
myönteisenä Islannin edistymistä
korruption torjunnassa ja vuoden 2010
erityistutkintakomitean suositusten 
täytäntöönpanossa; pitää myönteisenä 
myös rahoitusvalvontaviranomaisen 
valtuuksien vahvistamista;

Or. en
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Tarkistus 10
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. katsoo, että Islannin etuja ovat tehokas ja 
riippumaton oikeuslaitos, ja pitää 
myönteisenä Islannin edistymistä 
korruption torjunnassa ja 
erityistutkintakomitean suositusten 
täytäntöönpanossa; pitää myönteisenä 
myös rahoitusvalvontaviranomaisen 
valtuuksien vahvistamista;

6. katsoo, että Islannin etuja ovat tehokas ja 
riippumaton oikeuslaitos, ja pitää 
myönteisenä Islannin edistymistä 
korruption torjunnassa ja 
erityistutkintakomitean suositusten 
täytäntöönpanossa; pitää myönteisenä 
myös rahoitusvalvontaviranomaisen 
valtuuksien vahvistamista; kehottaa 
laatimaan virkamiehiin ja poliittisiin 
neuvonantajiin sovellettavat 
käytännesäännöt;

Or. en

Tarkistus 11
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toistaa Islannin viranomaisille 
osoittamansa kehotuksen yhdenmukaistaa 
EU:n kansalaisten oikeudet, kun on kyse 
äänioikeudesta Islannin 
paikallisvaaleissa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 12
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa olevansa huolestunut EU-
jäsenyyttä koskevasta hallituksen 
sisäisestä ja puolueiden sisäisestä 
poliittisesta erimielisyydestä ja toivoo, että 
keväällä 2013 pidettäväksi suunniteltujen 
parlamenttivaalien vaalikampanjan 
aikana käydään rakentavia keskusteluja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa olevansa huolestunut EU-
jäsenyyttä koskevasta hallituksen 
sisäisestä ja puolueiden sisäisestä 
poliittisesta erimielisyydestä ja toivoo, että 
keväällä 2013 pidettäväksi suunniteltujen 
parlamenttivaalien vaalikampanjan aikana 
käydään rakentavia keskusteluja;

8. panee merkille, että EU-jäsenyydestä 
kiistellään niin hallituksen ja puolueiden 
sisäisessä kuin yhteiskunnallisessa 
keskustelussa, ja toivoo, että keväällä 2013 
pidettäväksi suunniteltujen 
parlamenttivaalien vaalikampanjan aikana 
käydään rakentavia keskusteluja;

Or. de
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Tarkistus 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa olevansa huolestunut EU-
jäsenyyttä koskevasta hallituksen 
sisäisestä ja puolueiden sisäisestä
poliittisesta erimielisyydestä ja toivoo, että 
keväällä 2013 pidettäväksi suunniteltujen 
parlamenttivaalien vaalikampanjan aikana 
käydään rakentavia keskusteluja;

8. panee merkille hallituksen sisäiset ja 
puolueiden sisäiset poliittiset 
erimielisyydet EU-jäsenyydestä ja toivoo, 
että keväällä 2013 pidettäväksi 
suunniteltujen parlamenttivaalien 
vaalikampanjan aikana käydään rakentavia 
keskusteluja;

Or. en

Tarkistus 15
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. toistaa olevansa huolestunut EU-
jäsenyyttä koskevasta hallituksen 
sisäisestä ja puolueiden sisäisestä
poliittisesta erimielisyydestä ja toivoo, että 
keväällä 2013 pidettäväksi suunniteltujen 
parlamenttivaalien vaalikampanjan aikana 
käydään rakentavia keskusteluja;

8. panee merkille hallituksen sisäiset ja 
puolueiden sisäiset poliittiset 
erimielisyydet EU-jäsenyydestä ja toivoo, 
että keväällä 2013 pidettäväksi 
suunniteltujen parlamenttivaalien 
vaalikampanjan aikana käydään rakentavia 
keskusteluja;

Or. en
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Tarkistus 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä, että merkittävä osa 
islantilaisista kannattaa
liittymisneuvottelujen jatkamista; pitää 
myönteisenä jäsenyysneuvottelujen 
avoimuutta ja osallistavaa 
neuvotteluprosessia sekä sitä, että hallitus 
tukee EU-jäsenyyttä koskevaa keskustelua, 
ja pitää ilahduttavana Islannin 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-
jäsenyyttä koskevaan julkiseen 
keskusteluun;

9. panee merkille islantilaisten vaihtelevat 
kannat liittymisneuvottelujen jatkamiseen 
ja maan EU-jäsenyyteen; pitää 
myönteisenä jäsenyysneuvottelujen 
avoimuutta ja osallistavaa 
neuvotteluprosessia sekä sitä, että hallitus 
tukee EU-jäsenyyttä koskevaa keskustelua, 
ja pitää ilahduttavana Islannin 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-
jäsenyyttä koskevaan julkiseen 
keskusteluun; on tyytyväinen siihen, että 
Reykjavikissa on avattu EU-
tiedotuskeskus, jossa on tarjolla tietoa 
rakentavaan keskusteluun EU:n 
toiminnasta ja EU-jäsenyydestä;

Or. en

Tarkistus 17
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä, että merkittävä osa 
islantilaisista kannattaa 
liittymisneuvottelujen jatkamista; pitää 
myönteisenä jäsenyysneuvottelujen 
avoimuutta ja osallistavaa 
neuvotteluprosessia sekä sitä, että hallitus 
tukee EU-jäsenyyttä koskevaa keskustelua, 
ja pitää ilahduttavana Islannin 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-
jäsenyyttä koskevaan julkiseen 
keskusteluun;

9. panee merkille, että merkittävä osa 
islantilaisista kannattaa 
liittymisneuvottelujen jatkamista; pitää 
myönteisenä jäsenyysneuvottelujen 
avoimuutta ja osallistavaa 
neuvotteluprosessia sekä sitä, että hallitus 
tukee EU-jäsenyyttä koskevaa keskustelua, 
ja pitää ilahduttavana Islannin 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU-
jäsenyyttä koskevaan julkiseen 
keskusteluun ja jäsenyydestä päättämiseen 
kansanäänestyksessä;
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Or. de

Tarkistus 18
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää myönteisenä komission halua 
varmistaa jäsenvaltioiden ja niiden 
kansalaisten jatkuva tuki 
laajentumisprosessille; pitää tärkeänä, 
että EU-kansalaiset saavat selkeää ja 
kattavaa faktatietoa Islannin EU-
jäsenyyden vaikutuksista, ja että 
edistetään asiasta käytävää asiantuntevaa 
julkista keskustelua; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita jatkamaan 
tämänsuuntaisia ponnistelujaan;

Or. en

Tarkistus 19
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että yleensä ottaen Islanti on 
täyttänyt ETA-velvoitteensa tyydyttävästi; 
toteaa, että EFTAn valvontaviranomainen 
on muutamassa tapauksessa käynnistänyt 
menettelyn Islantia vastaan EFTAn 
tuomioistuimessa;

11. katsoo, että yleensä ottaen Islanti on 
täyttänyt ETA-velvoitteensa tyydyttävästi;

Or. en
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Tarkistus 20
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. panee tyytyväisenä merkille Islannin 
suhteellisen vaurauden ja sen myönteiset 
pitkän aikavälin näkymät; pitää 
myönteisenä, että Islannin liittymisen ei 
odoteta aiheuttavan merkittäviä kielteisiä 
vaikutuksia unionin talousarvioon ja että 
Islannista tulee todennäköisesti EU:n 
nettomaksaja;

Or. en

Tarkistus 21
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää huolestuttavana, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
koskevan Islannin strategian 
täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja 
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on tärkeä edellytys maan liittymiselle 
EU:hun; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että on perustettu Islannin 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

13. panee merkille, että pääomaliikkeiden 
rajoitusten vähittäistä poistamista 
koskevan Islannin strategian 
täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja 
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on tärkeä edellytys maan liittymiselle 
EU:hun; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että on perustettu Islannin 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia; 
korostaa, että pääomaliikkeiden 
rajoitusten poistamisella ei saa vaarantaa 
kriisintorjunnan tähänastisia hyviä 
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tuloksia eikä rasittaa hyvinvointivaltiota, 
heikentää valtionvelkasuhdetta tai 
aiheuttaa lisäkustannuksia yksityisille 
luotonottajille, joita on yli puolet Islannin 
väestöstä;

Or. de

Tarkistus 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää huolestuttavana, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
koskevan Islannin strategian 
täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on tärkeä edellytys maan liittymiselle 
EU:hun; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että on perustettu Islannin 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

13. toteaa, että pääomaliikkeiden 
rajoitusten poistamista koskevan Islannin 
strategian täytäntöönpano on osaksi 
rakenteellisista syistä edistynyt 
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on tärkeä edellytys maan liittymiselle 
EU:hun; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että on perustettu Islannin 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

Or. en
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Tarkistus 23
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää huolestuttavana, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
koskevan Islannin strategian 
täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja 
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on tärkeä edellytys maan liittymiselle 
EU:hun; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä, että on perustettu Islannin 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
käsittelevä työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

13. pitää huolestuttavana, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistamista 
koskevan Islannin strategian 
täytäntöönpano on edistynyt hitaasti ja 
heikohkosti, ja muistuttaa, että 
pääomaliikkeiden rajoitusten poistaminen 
on edellytys maan liittymiselle EU:hun; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on 
perustettu Islannin pääomaliikkeiden 
rajoitusten poistamista käsittelevä 
työryhmä, joka koostuu Islannin 
hallituksen ja Euroopan komission 
edustajista ja jonka työhön osallistuvat 
myös Euroopan keskuspankki ja 
kansainvälinen valuuttarahasto, ja odottaa 
mielenkiinnolla työryhmän työn tuloksia;

Or. en

Tarkistus 24
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. panee merkille Islannin 
finanssisektorin heikkoudet ja korostaa 
tarvetta tiukentaa alan valvontaa, jotta se 
saadaan noudattamaan kansainvälisiä 
parhaita käytäntöjä ja jotta saadaan 
tukituksi valvonnassa olevat aukot; pitää 
myönteisenä ydinpankkitoiminnan 
uudelleenjärjestelyä ja pääomapohjan 
vahvistamista, jotka on saatettu pääosin 
päätökseen;
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Or. en

Tarkistus 25
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. panee merkille, että Islanti on 
toimittanut toisen liittymistä valmistelevan 
talousohjelmansa; kannustaa 
toteuttamaan rakenneuudistuksia 
talouden vakauttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. pitää myönteisinä uutta kuntalakia 
sekä edistymistä rakennerahastojen 
hallinnoinnin institutionaalisten 
puitteiden luomisessa; kannustaa 
lisätoimiin täytäntöönpano- ja 
seurantajärjestelmien luomiseksi, jotta 
voidaan täyttää unionin 
koheesiopolitiikan vaatimukset; 
muistuttaa, että on tärkeää ottaa paikallis-
ja aluetason toimijat mukaan unionin 
koheesiopolitiikan valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Or. en
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Tarkistus 27
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee merkille Islannin hyvät yleiset 
valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet;

14. toteaa, että Islannilla on hyvät yleiset 
valmiudet täyttää jäsenyysvelvoitteet, sillä 
maa osallistuu jo Euroopan talousalueen 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 28
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää myönteisenä uusiutuvaa energiaa 
koskevaa uutta lakia ja Islannin toimia 
mainitulla alalla; katsoo, että 
kokemuksensa ansiosta Islanti voi edistää 
EU:n toimia uusiutuvan energian alalla; on 
vakuuttunut myös siitä, että alaa koskevalla 
läheisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa 
myönteisesti investointeihin ja näin ollen 
myös Islannin ja EU:n talous- ja 
työllisyystilanteeseen, ja kannattaa näin 
ollen aloitteita, jotka koskevat muun 
muassa mahdollisuutta liittää Islannin 
energiantuotantojärjestelmä merikaapelilla 
Manner-Euroopan energiaverkkoon;

15. pitää myönteisenä uusiutuvaa energiaa 
koskevaa uutta lakia ja Islannin toimia 
mainitulla alalla; kehottaa unionia 
hyödyntämään Islannin kokemuksia 
näistä asioista ja katsoo, että 
kokemuksensa ansiosta Islanti voi edistää 
EU:n toimia uusiutuvan energian alalla; on 
vakuuttunut myös siitä, että alaa koskevalla 
läheisellä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa 
myönteisesti EU:n ilmastonmuutostoimiin 
sekä investointeihin ja näin ollen myös 
Islannin ja EU:n talous- ja 
työllisyystilanteeseen, ja kannattaa näin 
ollen aloitteita, jotka koskevat muun 
muassa mahdollisuutta liittää Islannin 
energiantuotantojärjestelmä merikaapelilla 
Manner-Euroopan energiaverkkoon;

Or. en
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Tarkistus 29
Johannes Cornelis van Baalen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen ratkaisematta ja että EFTAn 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn 
tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; pitää 
kuitenkin myönteisinä Landsbanki Islands 
hf -pankin kriisinratkaisukomitean 
suorittamia kolmea osamaksua 
ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands 
hf -pankin selvitystilaan asettamisen 
yhteydessä; panee merkille, että komissio 
on vedonnut EFTA-tuomioistuimeen;
korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava liittymisneuvottelujen 
ulkopuolella ja ettei se saa estää Islannin 
jäsenyysprosessin etenemistä;

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen ratkaisematta ja että EFTAn 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn 
tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; panee 
merkille komission väliintulon EFTAn 
tuomioistuimessa vireillä olevassa 
asiassa; pitää kuitenkin myönteisinä 
Landsbanki Íslands hf -pankin 
kriisinratkaisukomitean suorittamia kolmea 
osamaksua ensisijaisille velkojille 
Landsbanki Íslands hf -pankin 
selvitystilaan asettamisen yhteydessä;
painottaa, että Islannin olisi täytettävä 
ETA-sopimusvelvoitteensa; korostaa, että 
Icesave-kiista on ratkaistava ennen
Islannin liittymistä Euroopan unioniin;

Or. en

Tarkistus 30
Ria Oomen-Ruijten

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen ratkaisematta ja että EFTan 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn 
tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; pitää 
kuitenkin myönteisinä Landsbanki Íslands 
hf -pankin kriisinratkaisukomitean 
suorittamia kolmea osamaksua 
ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands 
hf -pankin selvitystilaan asettamisen 

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen ratkaisematta ja että EFTAn 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn 
tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; pitää 
kuitenkin myönteisinä Landsbanki Íslands 
hf -pankin kriisinratkaisukomitean 
suorittamia kolmea osamaksua 
ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands 
hf -pankin selvitystilaan asettamisen 
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yhteydessä; panee merkille, että komissio 
on vedonnut EFTA-tuomioistuimeen; 
korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava liittymisneuvottelujen 
ulkopuolella ja ettei se saa estää Islannin 
jäsenyysprosessin etenemistä;

yhteydessä; panee merkille komission 
väliintulon EFTAn tuomioistuimessa; 
korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava; muistuttaa, että neuvottelujen 
tavoitteena on saada Islanti omaksumaan 
unionin koko säännöstö ja varmistaa 
säännöstön täysimääräinen 
täytäntöönpano sekä täytäntöönpanon 
valvonta ja että Islannin on suoriuduttava 
nykyisistä, esimerkiksi EFTAn 
valvontaviranomaisen ETA-sopimuksen 
nojalla määrittelemistä velvoitteista;

Or. en

Tarkistus 31
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen ratkaisematta ja että EFTAn 
valvontaviranomainen on nostanut EFTAn 
tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan 
ETA-sopimuksen rikkomisesta; pitää 
kuitenkin myönteisinä Landsbanki Íslands 
hf -pankin kriisinratkaisukomitean 
suorittamia kolmea osamaksua 
ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands 
hf -pankin selvitystilaan asettamisen 
yhteydessä; panee merkille, että komissio 
on vedonnut EFTA-tuomioistuimeen; 
korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava liittymisneuvottelujen 
ulkopuolella ja ettei se saa estää Islannin 
jäsenyysprosessin etenemistä;

16. muistuttaa, että Icesave-kiista on 
edelleen osittain ratkaisematta ja että 
EFTAn valvontaviranomainen on nostanut 
EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia 
vastaan ETA-sopimuksen rikkomisesta; 
pitää kuitenkin myönteisinä Landsbanki 
Íslands hf -pankin kriisinratkaisukomitean 
suorittamia kolmea osamaksua 
ensisijaisille velkojille Landsbanki Íslands 
hf -pankin selvitystilaan asettamisen 
yhteydessä; panee merkille komission 
väliintulon EFTAn tuomioistuimessa; 
korostaa, että Icesave-ongelmat on 
ratkaistava liittymisneuvottelujen 
ulkopuolella ja ettei se saa estää Islannin 
jäsenyysprosessin etenemistä;

Or. en
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Tarkistus 32
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toteaa, että joitakin puutteita on 
edelleen olemassa rahoituspalvelujen, 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja pääoman 
vapaan liikkuvuuden kaltaisilla aloilla; 
korostaa markkinoille pääsyn esteiden 
poistamisen tarvetta tietyillä aloilla;

17. toteaa, että joitakin puutteita on edelleen 
olemassa rahoituspalvelujen, 
elintarvikkeiden turvallisuuden, ympäristö-, 
tulli- ja verotusasioiden ja pääoman vapaan 
liikkuvuuden kaltaisilla aloilla; korostaa 
markkinoille pääsyn esteiden poistamisen 
tarvetta tietyillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan, 
ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa 
neuvottelulukua rakentavasti, jotta 
löydetään kumpaakin osapuolta tyydyttävä 
ratkaisu, joka varmistaa kalavarojen 
kestävän hoidon ja hyödyntämisen 
myöhemmässä vaiheessa sovellettavan 
säännöstön puitteissa;

19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan, 
ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään 
kalastuspolitiikkaa koskevaa 
neuvottelulukua rakentavasti, jotta 
löydetään kumpaakin osapuolta tyydyttävä 
ratkaisu, joka varmistaa kalavarojen 
kestävän hoidon ja hyödyntämisen;

Or. en
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Tarkistus 34
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan, 
ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa 
neuvottelulukua rakentavasti, jotta 
löydetään kumpaakin osapuolta
tyydyttävä ratkaisu, joka varmistaa 
kalavarojen kestävän hoidon ja 
hyödyntämisen myöhemmässä vaiheessa
sovellettavan säännöstön puitteissa;

19. ottaa huomioon, että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan, 
ja kehottaa Islantia lähestymään 
kalastuspolitiikkaa koskevaa 
neuvottelulukua rakentavasti, jotta 
löydetään tyydyttävä ratkaisu, joka 
varmistaa kalavarojen kestävän hoidon ja 
hyödyntämisen sekä kestämättömien 
kalastuskäytänteiden estämisen
sovellettavan säännöstön puitteissa;

Or. en

Tarkistus 35
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan,
ja kehottaa Islantia ja EU:ta lähestymään 
yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevaa 
neuvottelulukua rakentavasti, jotta 
löydetään kumpaakin osapuolta tyydyttävä 
ratkaisu, joka varmistaa kalavarojen 
kestävän hoidon ja hyödyntämisen 
myöhemmässä vaiheessa sovellettavan 
säännöstön puitteissa;

19. ottaa huomioon, että sekä yhteistä 
kalastuspolitiikkaa että Islannin 
kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan; 
pitää myönteisenä hiljattain hyväksyttyä 
asetusta muun kuin kestävän kalastuksen 
sallivien maiden osalta toteutettavista 
tietyistä toimenpiteistä kalakantojen 
säilyttämiseksi ja kehottaa Islantia ja EU:ta 
lähestymään yhteistä kalastuspolitiikkaa 
koskevaa neuvottelulukua rakentavasti, 
jotta löydetään kumpaakin osapuolta 
tyydyttävä ratkaisu, joka varmistaa 
kalavarojen kestävän hoidon ja 
hyödyntämisen sekä kestämättömien 
kalastuskäytänteiden estämisen;
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Or. en

Tarkistus 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että EU:n, Islannin ja 
Färsaarten välinen kiista Pohjois-Atlantin 
makrillinkalastuksesta on ratkaistava 
pikaisesti; kehottaa Islantia jatkamaan 
rannikkovaltioiden neuvotteluja, jotta 
saadaan aikaan kalakantasopimuksen 
osapuolia tyydyttävä ratkaisu;   toteaa, 
että makrillin kokonaissaaliit ovat 
viimeisten kahden vuoden aikana 
ylittäneet kansainvälisesti sovitun 
pyyntiponnistusjärjestelmän rajat, ja 
kehottaa komissiota asian ratkaisemiseksi 
käyttämään hiljattain luotua kaupan 
toimenpidevälinettä kestämättömän 
kalastuksen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 37
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää valitettavana, että neljän 
rannikkovaltio-osapuolen eli Islannin, 
EU:n, Norjan ja Färsaarten 
viimeaikaisissa neuvotteluissa Pohjois-
Atlantin makrillinkalastuksesta ei päästy 
sopimukseen; kannustaa kaikkia 
rannikkovaltioita jatkamaan neuvotteluja 
makrillikiistan ratkaisemiseksi sellaisten 
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realististen ehdotusten pohjalta, joissa 
otetaan huomioon historialliset oikeudet 
ja Kansainvälisen 
merentutkimusneuvoston näkemykset;

Or. en

Tarkistus 38
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. panee merkille, että EU:n ja 
Islannin välillä on edelleen näkemyseroja, 
jotka koskevat meren eliöstön hoitoa ja 
erityisesti valaanpyyntiä ja kaupallista 
hylkeenpyyntiä; korostaa, että 
valaanpyyntikielto ja hyljetuotteiden EU-
tuontikielto ovat osa unionin säännöstöä; 
painottaa, että valaanpyynti ja valas- ja 
hyljetuotteilla käytävä kauppa on 
lopetettava;

Or. en

Tarkistus 39
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kiittää Islantia sen kaiken kaikkiaan 
tyydyttävästä toiminnasta 
ympäristönsuojelun alalla; pitää 
myönteisenä, että Islanti on 
allekirjoittanut Firenzen yleissopimuksen 
ja antanut säädöksiä 
ympäristövastuudirektiivin saattamiseksi 
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osaksi kansallista lainsäädäntöä;  panee 
kuitenkin merkille, että EU:n ja Islannin 
välillä on edelleen erimielisyyksiä 
kysymyksissä, jotka liittyvät meren 
eliöiden hoitoon, erityisesti 
valaanpyyntiin; korostaa, että 
valaanpyyntikielto on osa unionin 
säännöstöä; kehottaa käymään laajempaa 
keskustelua valaanpyynnin ja 
hyljetuotteiden kaupan lopettamisesta;

Or. en

Tarkistus 40
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. katsoo, että EU-jäsenyys voisi 
parantaa Islannin mahdollisuuksia toimia 
aktiivisemmin ja rakentavammin Pohjois-
Euroopassa ja arktisella alueella ja 
myötävaikuttaa alueen monenkeskiseen 
hallintoon ja kestäviin toimintamalleihin; 
panee merkille, että Arktinen neuvosto on 
nimittänyt sihteeristönsä ensimmäisen 
johtajan;

Or. en

Tarkistus 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että Islannin EU-jäsenyys 
lisäisi unionin näkyvyyttä ja läsnäoloa 
Arktisessa neuvostossa ja parantaisi 
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unionin mahdollisuuksia toimia 
aktiivisemmin arktisella alueella;

Or. en


