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Tarkistus 1
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että euro on Euroopan 
unionin rahayksikkö ja että kaikkien 
jäsenvaltioiden tavoitteena on liittyä 
aikanaan euroalueeseen, lukuun 
ottamatta jäsenvaltioita, joita koskee 
poikkeus;

Or. en

Tarkistus 2
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa, että Euroopan parlamentti 
on Euroopan unionin parlamentti ja 
unionin ainoa suoraa demokraattista 
legitiimiyttä nauttiva elin ja unionin 
suoran demokraattisen vastuun kantaja;

Or. en

Tarkistus 3
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 
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tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

tehokkuutta, avoimuutta ja demokraattista 
legitiimiyttä ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 4
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 
tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

1. painottaa, että euroalueen 
jäsenvaltioiden on tehostettava toimiaan 
vahvistaakseen vakautta, tehokkuutta ja 
demokraattista tilivelvollisuutta;

Or. fr

Tarkistus 5
Werner Langen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 
tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

1. painottaa, että on euroalueen 
jäsenvaltioiden on edelleen vahvistettava
sopimusten noudattamista, vakautta, 
tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

Or. de
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Tarkistus 6
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 
tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden kilpailukykyä,
vakautta, tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 7
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden vakautta, 
tehokkuutta ja demokraattista 
tilivelvollisuutta;

1. painottaa, että on vahvistettava edelleen 
euroalueen jäsenvaltioiden ja 
euroalueeseen liittymiseen sitoutuneiden 
jäsenvaltioiden vakautta, tehokkuutta ja 
demokraattista tilivelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 8
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että yhteisön menetelmää olisi 
käytettävä kaikkiin toimenpiteisiin, joilla 
pyritään Euroopan rahaliiton 
vahvistamiseen; kehottaa sisällyttämään 
vakaussopimuksen EU:n 
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perussopimuksiin mahdollisimman pian;

Or. en

Tarkistus 9
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

2. toteaa, että kriisin lievittämiseksi sekä 
talous- ja rahaliiton suunnittelun 
rakenteellisten puutteiden ratkaisemiseksi 
kansalliset hallitukset ja unionin 
toimielimet ovat toteuttaneet laajoja 
toimia taloudellisen vakauden 
turvaamiseksi ja talouden ohjauksen 
parantamiseksi; panee merkille, että 
jotkin näistä ponnisteluista koskevat vain 
euroalueen jäsenvaltioita, kuten tietyt 
erityissäännöt, jotka koskevat
talouspolitiikan ohjauspakettiin (six-pack) 
sisältyviä taloudellisia seuraamuksia ja 
Euroopan vakausmekanismin
perustamista; ottaa huomioon, että myös 
budjettikurin tiukentamista koskeva 
lainsäädäntöpaketti (two-pack) koskee 
euroalueen jäsenvaltioita, kun se 
hyväksytään; ottaa huomioon, että lisäksi 
euroalue ja kuusi euroalueeseen 
kuulumatonta jäsenvaltiota hyväksyivät 
Euro Plus -sopimuksen, ja euroalue ja 
kahdeksan euroalueeseen kuulumatonta 
jäsenvaltiota tekivät sopimuksen talous- ja 
rahaliiton vakaudesta, 
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 
hallinnasta;

Or. en
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Tarkistus 10
Werner Langen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

2. toteaa, että kriisin lieventämiseen
tähtäävät päätökset, kuten talouspolitiikan 
ohjauspaketin hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskevat
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

Or. de

Tarkistus 11
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee 
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin tietyt 
säännökset ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee 
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

Or. en

Tarkistus 12
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
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talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee 
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan
rahoituksenvakautusmekanismin 
(ERVM), Euroopan 
rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja 
Euroopan vakausmekanismin (EVM)
perustaminen, koskee ainoastaan 
euroalueen jäsenvaltioita; katsoo, että 
ERVV:n/EVM:n sekä mahdollisten 
myöhemmin perustettavien 
vastaavanlaisten rakenteiden toiminnan 
olisi oltava Euroopan parlamentin 
säännöllisen demokraattisen valvonnan ja 
seurannan alaista;

Or. en

Tarkistus 13
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee 
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita;

2. toteaa, että osa kriisin lieventämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä, kuten 
talouspolitiikan ohjauspaketin 
hyväksyminen ja Euroopan 
vakausmekanismin perustaminen, koskee 
ainoastaan euroalueen jäsenvaltioita; 
katsoo, että Euroopan vakausmekanismi 
olisi mahdollisimman pian kirjattava 
yhteisön säännöstöön;

Or. fr

Tarkistus 14
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että kaksi jäsenvaltiota on 
päättänyt olla liittymättä euroon ja kaksi 
jäsenvaltiota on päättänyt jättäytyä 
Schengen-säännöstön täytäntöönpanon 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 15
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille, että vahvistettu 
yhteistyö tarjoaa oikeusperustan 
toimenpiteille, joita sovelletaan vain 
rajoitettuun määrään jäsenvaltioita; 
panee merkille, että tätä mekanismia 
käytetään jo Euroopan laajuisessa 
avioerolainsäädännössä ja Euroopan 
patenttilainsäädännössä, ja Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen 
verotuksen yhteydessä transaktioveron 
käyttöönoton yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 16
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
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yhteistä valvontamekanismia; yhteistä valvontamekanismia; katsoo, että 
talous- ja rahaliiton rakenteellisten 
puutteiden korjaaminen ja laajalle 
levinneen moraalikadon tehokas torjunta 
edellyttää, että ehdotettu "pankkiunioni"
perustuu aikaisempaan unionin 
rahoituspalvelusektorin uudistukseen, 
mukaan luettuna EPV:n, EAMV:n, 
EVLEV:n ja EJRK:n perustaminen, ja 
vahvistettuun talouden 
ohjausjärjestelmään, erityisesti 
euroalueella, sekä eurooppalaisen 
ohjausjakson uuteen budjettikehykseen, 
jotta voidaan varmistaa unionin 
pankkialan parempi selviytymis- ja 
kilpailukyky, luottamuksen kasvu siihen 
ja vahvistetut pääomavarannot, niin ettei 
jäsenvaltioiden tarvitse tulevaisuudessa 
maksaa pankkien pelastamisen 
kustannuksia talousarvioistaan;

Or. en

Tarkistus 17
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia; katsoo, että 
yhteisen valvontamekanismin olisi oltava 
vastuussa Euroopan parlamentille, kun 
otetaan huomioon viimeksi mainitun 
toimivalta ainoana eurooppalaisena 
suoraan valittuna demokraattisena 
toimielimenä; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi hyväksyttävä 
puheenjohtaja ja tämän olisi 
säännöllisesti raportoitava parlamentille;

Or. en
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Tarkistus 18
Sławomir Nitras

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia, ja odottaa, 
että tässä yhteydessä kehitettävää 
sääntelymallia (jonka osana talous- ja 
rahaliittoa vahvistetaan 
yhdenmukaistamalla talouden sääntelyä 
siten, että samalla jätetään ovi avoimeksi 
kaikille kyseisille jäsenvaltioille ja 
erityisesti niille, jotka kuuluvat SEUT-
sopimuksen 139 artiklan 1 kohdassa 
määrätyn poikkeuksen piiriin) käytetään 
myös tulevaisuudessa mallina;

Or. pl

Tarkistus 19
Werner Langen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia; pitää 
kuitenkin äärimmäisen riskialttiina ja 
oikeudellisesti kyseenalaisena sitä, että 
lopullinen vastuu pankkivalvonnasta on 
yksinomaan EKP:llä;

Or. de
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Tarkistus 20
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia; korostaa, 
että ongelmiin ajautuneiden pankkien 
eurooppalaisen selvitysjärjestelmän 
perustaminen on välttämätöntä todellisen 
pankkiunionin luomisen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 21
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia;

3. panee tyytyväisenä merkille, että 
parhaillaan luodaan euroalueen kattavaa ja 
kaikille muille EU:n jäsenvaltioille avointa 
yhteistä valvontamekanismia; vaatii, että 
YVM on täysin Euroopan parlamentin 
demokraattisen valvonnan alainen;

Or. en

Tarkistus 22
Werner Langen

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen, kahlitsee
joidenkin jäsenvaltioiden
talouspolitiikkaa;

4. huomauttaa, että troikka on joutunut 
rajoittamaan joidenkin jäsenvaltioiden
budjetti- ja finanssipolitiikkaa ja että tässä 
yhteydessä vastuunalaisuutta ei ole;

Or. de

Tarkistus 23
Jean-Paul Gauzès

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen, kahlitsee
joidenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa;

4. huomauttaa, että troikka ohjaa joidenkin 
jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa
vastineeksi varoista, joita ne tarvitsevat 
selviytyäkseen tilanteesta ja päästäkseen 
takaisin rahamarkkinoille; toteaa, että 
tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, 
että niitä on pidettävä asianmukaisesti 
tilivelvollisina;

Or. fr

Tarkistus 24
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen, kahlitsee 
joidenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa;

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen, kahlitsee 
joidenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa; 
katsoo, että troikan olisi oltava 
vastuuvelvollinen Euroopan parlamentille 
säännöllisen raportoinnin kautta; on 
sitoutunut esittämään troikan toimintaa 
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koskevia järjestelmällisiä ehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 25
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen, kahlitsee 
joidenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa;

4. huomauttaa, että troikka, joka ei ole 
varsinaisesti tilivelvollinen ja jolla ei ole 
demokraattista legitiimiyttä, kahlitsee 
joidenkin jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa; 
vaatii, että troikan valtuudet hyväksytään 
Euroopan parlamentin asianmukaisen 
kuulemisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 26
Ramon Tremosa i Balcells

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että talouden 
vakauttamispyrkimykset, joilla pyritään 
noudattamaan talouden ohjausta koskevia 
uusia sääntöjä, olisi jaettava eri 
hallintojen kesken oikeudenmukaisesti 
ottaen huomioon niiden tarjoamat 
palvelut;

Or. en
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Tarkistus 27
Werner Langen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission 
suunnitelmaan ja kehottaa komissiota 
tekemään lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 28
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission 
suunnitelmaan ja kehottaa komissiota 
tekemään lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

5. panee merkille komission 
suunnitelman,

Or. en

Tarkistus 29
Jean-Paul Gauzès

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota asettamaan 
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lainsäädäntöehdotuksia
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

selkeämpiä tavoitteita ja esittämään
lainsäädäntöehdotuksia, kun se on 
oikeudellisesti mahdollista ja poliittisesti 
hyväksyttävää;

Or. fr

Tarkistus 30
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä ennen kaikkea euroaluetta 
varten luotavan ja yhteisön menetelmän 
mukaisesti ohjatun verotuksellisen 
kapasiteetin luomisen osalta;

Or. en

Tarkistus 31
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä erityisesti verotuksellisen 
kapasiteetin luomisen ja valtionvelan 
keskinäistämisen osalta;
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Or. en

Tarkistus 32
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

5. on tyytyväinen komission suunnitelmaan 
ja kehottaa komissiota tekemään 
mahdollisimman pian 
lainsäädäntöehdotuksia 
yhteispäätösmenettelyn mukaisesti, jotta 
suunnitelma voidaan panna täytäntöön 
viipymättä;

Or. fr

Tarkistus 33
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista 
"sopimusluonteisista järjestelyistä" 
saattaa synnyttää oikeudellista 
epävarmuutta;

6. tukee uusia solidaarisuusvälineitä, 
kuten "lähentymis- ja 
kilpailukykyvälinettä", jotta voidaan 
tarjota taloudellista tukea oikea-aikaisille 
rakenteellisille uudistuksille, jotka 
parantavat kestävää kasvua täysin 
yhteisön menetelmää noudattaen ja 
nykyisten EU:n valvontamenettelyjen 
pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 34
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista
"sopimusluonteisista järjestelyistä" 
saattaa synnyttää oikeudellista 
epävarmuutta;

6. katsoo, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ajatus 
ainoastaan yksittäisiin jäsenvaltioihin 
sovellettavista keskinäisistä kilpailukyky-
ja kasvusopimuksista voisi parantaa 
talouspolitiikan omaksi kokemista ja sen 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 35
Jean-Paul Gauzès

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta;

6. hyväksyy joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainitun ajatuksen ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista
"sopimusluonteisista järjestelyistä";
korostaa, että nämä on laadittava siten, 
että vältytään kaikelta oikeudelliselta 
epävarmuudelta;

Or. fr

Tarkistus 36
Werner Langen

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta;

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista
"sopimusluonteisista järjestelyistä"
edellyttää oikeusvarmuutta;

Or. de

Tarkistus 37
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista 
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta;

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista 
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta ja 
kasvattaa unionin demokratiavajetta, jos 
unionin tasolla ei toteuteta vastaavaa 
legitiimiyden ja vastuullisuuden siirtoa;

Or. en

Tarkistus 38
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 

6. huomauttaa, että joulukuussa 2012 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä mainittu ajatus ainoastaan 
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yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista 
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta;

yksittäisiin jäsenvaltioihin sovellettavista 
"sopimusluonteisista järjestelyistä" saattaa 
synnyttää oikeudellista epävarmuutta ja 
demokratiavajetta avoimien menettelyjen 
puuttuessa;

Or. fr

Tarkistus 39
Jean-Paul Gauzès

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja 
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 40
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja 
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

7. katsoo, että tarvitaan lisätoimia 
sisämarkkinoiden syventämiseksi ja 
niiden yhtenäisyyden suojelemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 41
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

7. katsoo, että olisi panostettava työvoiman 
liikkuvuuteen ja palvelujen 
sisämarkkinoihin, erityisesti digitaalisiin 
sisämarkkinoihin;

Or. en

Tarkistus 42
Werner Langen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

7. katsoo, että omia varoja koskevan 
kysymyksen osalta on saavutettava 
oikeusvarmuus ja sitä on ajettava
euroalueen vastuullisen talousarvion 
hengessä;

Or. de

Tarkistus 43
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja 
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 

7. pitää välttämättömänä EU:n omien 
varojen järjestelmän täydellistä 
uudistamista, mukaan luettuna 
transaktiovero ja alv-uudistus; katsoo, että 
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mahdollinen valuutta-alue; olisi panostettava työvoiman liikkuvuuteen 
ja euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

Or. en

Tarkistus 44
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin sellaisilla toimenpiteillä kuin 
transaktiovero, sekä työvoiman 
liikkuvuuteen, sosiaaliseen sopimukseen,
euroalueen talousarvioon ja valtionvelan 
keskinäistämiseen, jotta euroalueesta 
voitaisiin tehdä paras mahdollinen 
valuutta-alue;

Or. en

Tarkistus 45
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että olisi panostettava omiin 
varoihin, työvoiman liikkuvuuteen ja 
euroalueen talousarvioon, jotta 
euroalueesta voitaisiin tehdä paras 
mahdollinen valuutta-alue;

7. katsoo, että olisi panostettava
merkittävästi omiin varoihin ja 
mekanismiin, jolla reagoidaan 
epäsymmetrisiin shokkeihin, sekä
työvoiman liikkuvuuteen ja euroalueen 
talousarvioon, jotta euroalueesta voitaisiin 
tehdä paras mahdollinen valuutta-alue;

Or. fr
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Tarkistus 46
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että on vielä paljon 
tehtävää ennen kuin sisämarkkinoista 
tulee täysin toimivat;

Or. en

Tarkistus 47
Derk Jan Eppink

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa N:o 
14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki 
jäsenvaltiot ovat ottaneet euron 
rahayksikökseen"; katsoo, että jos tämä 
väliaikaiseksi tarkoitettu tilanne jatkuu, 
Euroopan parlamentissa on kehitettävä 
asianmukainen tilivelvollisuus, joka 
koskee nykyistä euroaluetta ja 
euroalueeseen liittymiseen sitoutuneita 
jäsenvaltioita.

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja SEU-sopimuksen 
13 artiklassa todetaan että Euroopan 
parlamentti on unionin toimielin; pitää 
siksi Euroopan parlamenttia 
asianmukaisena tahona euroalueen 
tilivelvollisuuden varmistamisessa ja 
painottaa, että Euroopan parlamentin 
olisi estettävä jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön valvonnan pirstaloituminen;

Or. en
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Tarkistus 48
Werner Langen

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi 
tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan
parlamentissa on kehitettävä 
asianmukainen tilivelvollisuus, joka koskee 
nykyistä euroaluetta ja euroalueeseen 
liittymiseen sitoutuneita jäsenvaltioita.

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että Euroopan parlamentin 
johdolla on kehitettävä asianmukainen 
tilivelvollisuus, joka koskee nykyistä 
euroaluetta ja euroalueeseen liittymiseen 
sitoutuneita jäsenvaltioita.

Or. de

Tarkistus 49
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen"; 
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen"; 
katsoo, että Euroopan parlamentissa on 



AM\928234FI.doc 25/27 PE506.084v01-00

FI

tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan 
parlamentissa on kehitettävä 
asianmukainen tilivelvollisuus, joka koskee 
nykyistä euroaluetta ja euroalueeseen 
liittymiseen sitoutuneita jäsenvaltioita.

kehitettävä asianmukainen tilivelvollisuus, 
joka koskee nykyistä euroaluetta ja 
euroalueeseen liittymiseen sitoutuneita 
jäsenvaltioita.

Or. en

Tarkistus 50
George Sabin Cutaş

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi 
tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan 
parlamentissa on kehitettävä 
asianmukainen tilivelvollisuus, joka koskee 
nykyistä euroaluetta ja euroalueeseen 
liittymiseen sitoutuneita jäsenvaltioita.

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi 
tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan 
parlamentissa on kehitettävä 
asianmukainen tilivelvollisuus, joka koskee 
nykyistä euroaluetta ja euroalueeseen 
liittymiseen sitoutuneita jäsenvaltioita.
ehdottaa, että luodaan euroalueen asioita 
käsittelevä ja kaikille parlamentin 
jäsenille avoin alivaliokunta; ei tue 
ajatusta päällekkäisistä äänestyksistä tai 
Euroopan parlamentin jakamisesta, joka 
olisi SEU-sopimuksen 10 ja 14 artiklan 
vastaista;

Or. en
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Tarkistus 51
Jean-Paul Besset
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi 
tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan 
parlamentissa on kehitettävä
asianmukainen tilivelvollisuus, joka 
koskee nykyistä euroaluetta ja 
euroalueeseen liittymiseen sitoutuneita 
jäsenvaltioita.

8. painottaa, että SEU-sopimuksen 
3 artiklan 4 kohdassa todetaan, että "unioni 
perustaa talous- ja rahaliiton, jonka 
rahayksikkö on euro", ja pöytäkirjassa 
N:o 14 euroryhmästä todetaan, että "on 
tarpeen antaa erityismääräyksiä 
vuoropuhelun tiivistämiseksi niiden 
jäsenvaltioiden välillä, joiden rahayksikkö 
on euro, kunnes unionin kaikki jäsenvaltiot 
ovat ottaneet euron rahayksikökseen";
katsoo, että jos tämä väliaikaiseksi 
tarkoitettu tilanne jatkuu, Euroopan 
parlamentissa on kehitettävä
keskustelufoorumeita ja demokraattisen
valvonnan mekanismeja, jotka liittyvät 
menettelyihin, välineisiin ja säädöksiin, 
jotka koskevat yksinomaan nykyistä 
euroaluetta ja euroalueeseen liittymiseen 
sitoutuneita jäsenvaltioita.

Or. fr

Tarkistus 52
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa siksi perustamaan 
viipymättä Euroopan parlamenttiin 
alivaliokunnan, jolle annetaan tehtäväksi 
seurata erityisesti euroalueeseen liittyviä 
asioita;

Or. en
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