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Tarkistus 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

kehottaa mainitsemaan Montin
kertomuksen* ja parlamentin 
päätöslauselman yhtenäismarkkinoiden 
toteuttamisesta1,

1. katsoo, että sisämarkkinoiden 
toteuttaminen, sellaisena kuin Montin
kertomuksessa2 suositellaan, on 
olennaisen tärkeää todellisen EU:n 
talouden ohjauksen ja hallinnan 
kannalta,

Or. fr

Tarkistus 2
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että mahdollisten 
seuraamusten, jotka aiheutuvat siitä, ettei 
vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteita 
ole saavutettu, on johduttava joko 
riittämättömästä tahdosta saavuttaa 
tavoitteet tai petoksesta eikä koskaan siitä, 
että jäsenvaltio ei kykene saavuttamaan 
tavoitteita syistä, jotka ovat sellaisia, ettei 
jäsenvaltio voi niihin vaikuttaa,

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 "A new strategy for the Single Market – at the service of Europe's economy and society" – Mario Montin 
Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle laatima kertomus, 9. toukokuuta 2010.
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Tarkistus 3
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen tavoitteiden on oltava 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia, 
mutta niiden on sovittava yhteen myös 
muiden sopimusten kanssa, jotka koskevat 
tutkimusta ja kehittämistä, ympäristöä, 
koulutusta, köyhyyden torjuntaa ja 
kehitysapua koskevia menoja,

Or. en

Tarkistus 4
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että kuten sekä Montin 
kertomuksessa että kuluttajille ja 
kansalaisille tarkoitettujen 
yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta 
20. toukokuuta 2010 annetussa 
parlamentin päätöslauselmassa todetaan, 
työllisyys, köyhyyden vähentäminen ja 
hyvät työolosuhteet ovat olennaisen 
tärkeitä sisämarkkinoiden uudelleen 
käynnistämisen onnistumiseksi,

Or. en
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Tarkistus 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Saatetaan valmiiksi nykyinen vakaus-
ja kasvusopimus, mukaan lukien uusi 
ohjausjärjestelmä, johon kuuluu erillinen, 
talouden todellisiin tavoitteisiin – myös 
työllisyyteen ja investointeihin –
perustuva kasvu- ja työllisyyssopimus, 
jotta työpaikkojen luomiselle voidaan 
antaa yhtä suuri merkitys kuin julkisen 
talouden alijäämien valvonnalle, ja joka 
on laadittu SEUT:n 121 artiklaan 
perustuvana säädöksenä. (suositus 1, uusi 
luetelmakohta)

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 6
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. Saatetaan valmiiksi nykyinen vakaus- ja 
kasvusopimus, mukaan lukien uusi 
ohjausjärjestelmä, johon kuuluu erillinen, 
talouden todellisiin tavoitteisiin – myös 
työllisyyteen ja investointeihin – perustuva 
kasvu- ja työllisyyssopimus, jotta 
työpaikkojen luomiselle voidaan antaa yhtä 
suuri merkitys kuin julkisen talouden 
alijäämien valvonnalle, ja joka on laadittu 
SEUT:n 121 artiklaan perustuvana 
säädöksenä. (suositus 1, uusi 
luetelmakohta)

5. Saatetaan valmiiksi nykyinen vakaus- ja 
kasvusopimus, mukaan lukien uusi 
ohjausjärjestelmä, johon kuuluu erillinen, 
talouden todellisiin tavoitteisiin – myös 
työllisyyteen ja investointeihin – perustuva 
kasvuun, työllisyyteen ja köyhyyden 
vähentämiseen pyrkivä sopimus, jotta 
työpaikkojen luomiselle voidaan antaa yhtä 
suuri merkitys kuin julkisen talouden 
alijäämien valvonnalle, ja joka on laadittu 
SEUT:n 121 artiklaan perustuvana 
säädöksenä. (suositus 1, uusi 
luetelmakohta)

Or. en
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Tarkistus 7
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen noudattamista koskevaa 
seuraamusmekanismia olisi sovellettava 
vain, jos kehitetään samantyyppinen 
seuraamusmekanismi ajatellen muita 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita: 
täystyöllisyys, köyhyyden vähentäminen ja 
hyvät työolosuhteet,

Or. en

Tarkistus 8
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Laaditaan tehostettu analyyttinen 
valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, 
jonka kynnysarvojen perusteella annetaan 
ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy 
asianmukaisia metodologisia välineitä ja se 
on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta 
monenvälistä valvontaa, joka perustuu 
talouden keskeisiin reaali- ja 
nimellisindikaattoreihin, jotka voivat 
vaikuttaa kilpailuasemiin ja joihin 
sisältyvät muun muassa kasvuprosentti, 
kansallisen bkt:n rakenne, työllisyysaste, 
reaalisten vaihtokurssien kehitys,
työvoimakustannusten kehitys, vaihto- ja 
maksutaseen kehitys, luottojen määrän 
kasvu, pääoman muodostus ja 
pääomavirrat, tuottavuuden kehitys sekä 

6. Laaditaan tehostettu analyyttinen 
valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, 
jonka kynnysarvojen perusteella annetaan 
ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy 
asianmukaisia metodologisia välineitä ja se 
on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta 
monenvälistä valvontaa, joka perustuu 
talouden keskeisiin reaali- ja 
nimellisindikaattoreihin, joihin sisältyvät 
muun muassa maksutaseen kehitys, 
ulkomaisen nettovelan määrä, 
verokannan kehitys, reaalisten 
vaihtokurssien kehitys, pääomavirrat, 
tuottavuus (mukaan lukien 
resurssituottavuus ja kokonaistuottavuus), 
yksikkötyökustannukset, työllisyyden ja 
sosiaalisen koheesion tasoon liittyvät 
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varallisuusmarkkinoiden (yksityinen 
velka ja asuntomarkkinat mukaan 
luettuina) kehitys, tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien osuus 
bkt:sta, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, korkea-asteen ja 
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden 
osuus sekä köyhyyden vähentäminen.
(suositus 1, toinen luetelmakohta)

kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset 
indikaattorit, ympäristövaikutusten 
huomioon ottamista koskevat indikaattorit 
sekä luottojen määrän kasvu ja 
varallisuuden hintojen kehittyminen 
(mukaan luettuina rahoitusomaisuus ja 
asuntomarkkinat), tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien osuus 
bkt:sta, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, korkea-asteen ja 
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden 
osuus sekä köyhyyden vähentäminen. 
Tulostauluun sisältyville indikaattoreille 
olisi määriteltävä varoituskynnykset.

Or. en

Tarkistus 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. Laaditaan tehostettu analyyttinen 
valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, 
jonka kynnysarvojen perusteella annetaan 
ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy 
asianmukaisia metodologisia välineitä ja se 
on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta 
monenvälistä valvontaa, joka perustuu 
talouden keskeisiin reaali- ja 
nimellisindikaattoreihin, jotka voivat 
vaikuttaa kilpailuasemiin ja joihin 
sisältyvät muun muassa kasvuprosentti, 
kansallisen bkt:n rakenne, työllisyysaste, 
reaalisten vaihtokurssien kehitys, 
työvoimakustannusten kehitys, vaihto- ja 
maksutaseen kehitys, luottojen määrän 
kasvu, pääoman muodostus ja 
pääomavirrat, tuottavuuden kehitys sekä 
varallisuusmarkkinoiden (yksityinen velka 
ja asuntomarkkinat mukaan luettuina) 
kehitys, tutkimukseen ja kehitykseen 
tehtävien investointien osuus bkt:sta, 

6. Laaditaan tehostettu analyyttinen 
valvontakehys (johon sisältyy tulostaulu, 
jonka kynnysarvojen perusteella annetaan 
ennakkovaroitus); kehykseen sisältyy 
asianmukaisia metodologisia välineitä ja se 
on avoin, jotta voidaan suorittaa tehokasta 
monenvälistä valvontaa, joka perustuu 
talouden keskeisiin reaali- ja 
nimellisindikaattoreihin, jotka voivat 
vaikuttaa kilpailuasemiin ja joihin 
sisältyvät muun muassa kasvuprosentti, 
kansallisen bkt:n rakenne, työllisyysaste, 
reaalisten vaihtokurssien kehitys, 
työvoimakustannusten kehitys, vaihto- ja 
maksutaseen kehitys, luottojen määrän 
kasvu, pääoman muodostus ja 
pääomavirrat, tuottavuuden kehitys sekä 
varallisuusmarkkinoiden (yksityinen velka 
ja asuntomarkkinat mukaan luettuina) 
kehitys sekä tutkimukseen ja kehitykseen 
tehtävät investoinnit osuutena bkt:sta. 
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kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, korkea-asteen ja 
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden 
osuus sekä köyhyyden vähentäminen. 
(suositus 1, toinen luetelmakohta)

(suositus 1, toinen luetelmakohta)

Or. fr

Tarkistus 10
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. Komissio kehittää riittäviä 
analyyttisia välineitä ja asiantuntemusta, 
jotta voidaan tutkia perusteellisesti syitä 
jatkuviin, eriäviin trendeihin euroalueen 
sisällä, mukaan lukien yhteisten 
toimintatapojen vaikutus erilaisiin 
talousjärjestelmiin sen sisällä. (suositus 1, 
kolmas a luetelmakohta (uusi)) 

Or. en

Tarkistus 11
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. Laaditaan yhteisiä sääntöjä 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
aktiivisempaa käyttöä varten, sillä ne ovat 
talouden ohjauksen, valvonnan ja 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisten 
jäsenvaltiokohtaisten suositusten
keskeinen väline; keskitytään kasvuun, 
rakenneuudistuksiin, tuottavuuteen ja 
kilpailukykyyn, mutta otetaan myös

7. Laaditaan yhteisiä sääntöjä 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
aktiivisempaa käyttöä varten, sillä ne ovat 
talouden ohjauksen keskeinen väline; 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset 
yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, jotta 
voidaan vahvistaa talouden 
vastustuskykyä ulkoisia iskuja vastaan ja 
sitä positiivista vaikutusta, joka tiettyjen 
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huomioon jäsenvaltioiden väliset 
yhteneväisyydet ja eroavaisuudet, 
vahvistetaan jäsenvaltioiden suhteellisia 
kilpailuetuja. (suositus 1, neljäs 
luetelmakohta, viimeinen osa poistettu)

jäsenvaltioiden päätöksillä voi olla 
muihin jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 12
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. Määritetään unionille varattu vuotuinen 
ajanjakso, jonka aikana käsitellään 
yhdennettyjä suuntaviivoja kansallisella ja 
unionin tasolla ja järjestetään aikaa laajalle 
keskustelulle rahoituskysymyksistä ja EU:n 
taloudellisesta tilanteesta, mikä antaisi 
kaikille asianosaisille mahdollisuuden 
antaa ajoissa oman konkreettisen 
panoksensa. (suositus 1, seitsemäs 
luetelmakohta)

8. Määritetään unionille varattu vuotuinen 
ajanjakso, jonka aikana käsitellään 
yhdennettyjä suuntaviivoja kansallisella ja 
unionin tasolla ja järjestetään aikaa laajalle 
keskustelulle rahoituskysymyksistä ja EU:n 
taloudellisesta tilanteesta, mukaan lukien 
keskustelu unionin tason 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
makrotalouden sosiaalista vuoropuhelua 
vahvistaen, mikä antaisi kaikille 
asianosaisille mahdollisuuden antaa ajoissa 
oman konkreettisen panoksensa. 

Or. en

Tarkistus 13
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. Otetaan käyttöön vakaus- ja 
lähentymisohjelmien laajempi arviointi 
siltä kannalta, minkälaisia yhteyksiä niillä 
on muiden jäsenvaltioiden tavoitteisiin ja 
unionin tavoitteisiin, ennen kuin 
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hyväksytään vakaus- ja 
lähentymisohjelmissa esitetyt 
toimintatavat kansallisella tasolla 
(suositus 1, 11 luetelmakohta).

Or. en

Tarkistus 14
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. Aloitetaan eurooppalainen 
ohjausjakso heti vuoden alussa 
horisontaalisella arvioinnilla, jossa 
Eurooppa-neuvosto määrittelee komission 
analysoimien tietojen perusteella EU:n ja 
euroalueen suurimmat taloudelliset 
haasteet ja antaa politiikkoja koskevaa 
strategista ohjausta; jäsenvaltioiden olisi 
otettava tämän horisontaalisen arvioinnin 
tulokset huomioon, kun ne valmistelevat 
vakaus- ja lähentymisohjelmiaan sekä 
kansallisia uudistusohjelmiaan. (suositus 
1, yhdeksäs a luetelmakohta (uusi))

Or. en

Tarkistus 15
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. Aloitetaan vakaus- ja 
lähentymisohjelmat ja kansalliset 
uudistusohjelmat samaan aikaan, jotta 
uudistusten kasvuun ja julkiseen 
talouteen kohdistuvat vaikutukset voidaan 
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ottaa huomioon vuotuisessa ja 
monivuotisessa kansallisessa julkisen 
talouden strategiassa ja tavoitteissa 
noudattaen kansallisia sääntöjä ja 
menettelyjä. (suositus 1, 10 alakohta)

Or. en

Tarkistus 16
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. Varmistetaan vakaus- ja 
lähentymisohjelmien ja kansallisten 
uudistusohjelmien unionin tason 
arvioinnin suurempi vastuuvelvollisuus ja 
avoimuus parlamenttia kohtaan, jotta 
voidaan lisätä yleisön tietoisuutta ja 
vertaispainostusta, kun tärkeitä 
talousarviopäätöksiä edelleen 
valmistellaan kansallisella tasolla. 
(suositus 1, 14 luetelmakohta) 

Or. en

Tarkistus 17
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. Asetetaan jäsenvaltioille vaatimus 
antaa lisätietoja, jos on aihetta 
merkittävään huoleen siitä, että 
noudatetut politiikat saattavat vaarantaa 
sisämarkkinoiden tai talous- ja rahaliiton 
asianmukaisen toiminnan tai vaarantaa 
unionin asettamat tavoitteet eli Eurooppa 
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2020 -strategian. (suositus 1, 17 
luetelmakohta) 

Or. en

Tarkistus 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. Ei esitetä seuraavaa suositusta:
Käynnistetään bruttovelan tasoon 
perustuva liiallista alijäämää koskeva 
menettely / liiallisen velan 
valvontamenettely. Nämä menettelyt, 
joihin sisältyy yksityiskohtaisia 
säännöllisiä raportteja velkakehityksestä, 
käynnistyisivät kaikkien jäsenvaltioiden 
osalta, joissa valtionvelan taso ylittää 60 
prosentin kynnyksen eikä laske 
tyydyttävää vauhtia. Liiallista alijäämää 
koskeva menettely olisi "pysähdyksissä" 
niin kauan kuin maa täyttää keskipitkän 
aikavälin finanssipoliittisen tavoitteensa, 
ja se keskeytettäisiin, kun velkataso on 
alle 60 prosentin. (poistetaan suosituksen 
2 ensimmäinen luetelmakohta)

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 19
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. Ei esitetä seuraavaa suositusta:
Käynnistetään bruttovelan tasoon 
perustuva liiallista alijäämää koskeva 

9. Selvennetään ja lisätään liiallista 
alijäämää koskevan menettelyn / liiallisen 
velan valvontamenettelyn avoimuutta ja 
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menettely / liiallisen velan 
valvontamenettely. Nämä menettelyt, 
joihin sisältyy yksityiskohtaisia 
säännöllisiä raportteja velkakehityksestä, 
käynnistyisivät kaikkien jäsenvaltioiden 
osalta, joissa valtionvelan taso ylittää 60 
prosentin kynnyksen eikä laske 
tyydyttävää vauhtia. Liiallista alijäämää 
koskeva menettely olisi "pysähdyksissä" 
niin kauan kuin maa täyttää keskipitkän 
aikavälin finanssipoliittisen tavoitteensa, 
ja se keskeytettäisiin, kun velkataso on 
alle 60 prosentin. (poistetaan suosituksen 
2 ensimmäinen luetelmakohta)

vahvistetaan velalle sekä velan ja 
alijäämän yhteydelle samoin kuin niiden 
dynaamiselle kehitykselle annettua 
merkitystä.

Or. en

Tarkistus 20
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. Nopeutetaan liiallista alijäämää 
koskevan menettelyn käytäntöjä etenkin, 
mitä tulee jäsenvaltioihin, jotka toistuvasti 
rikkovat sopimusta. (suositus 2, toinen a 
luetelmakohta (uusi)) 

Or. en

Tarkistus 21
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. Laaditaan maakohtainen eriytetty 
aikataulu finanssipoliittiselle 
vakauttamiselle, joka toteutetaan 
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viimeistään vuonna 2015 ja jossa otetaan 
huomioon kaikkien julkisen velan tasojen 
saattaminen vakaus- ja kasvusopimuksen 
vaatimusten mukaisiksi. (suositus 2, 
kolmas a luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 22
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. Käytetään unionin talousarviomenoja 
oikeudenmukaisten, oikea-aikaisten ja 
tehokkaiden kannustimien luomiseksi 
vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen 
noudattamiseksi, esimerkiksi lisäämällä 
ehdollisuutta ja kehottamalla 
jäsenvaltioita kohdentamaan varoja 
uudelleen julkisen talouden laadun 
parantamiseen heti, kun liiallisen 
alijäämän olemassaolo vahvistetaan 
SEUT:n 126 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti. (suositus 2, kolmas b 
luetelmakohta (uusi)) 

Or. en

Tarkistus 23
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. Otetaan käyttöön seurantamekanismi 
ja muita estäviä mekanismeja, joihin 
sisältyy yleisiä varoituksia jäsenvaltioille, 
jotka eivät ole saavuttaneet keskipitkän 
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aikavälin finanssipoliittista tavoitetta tai 
eivät lähesty sitä sovittua vauhtia. 
(suositus 2, neljäs luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 24
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. Otetaan käyttöön seurantamekanismi, 
johon sisältyy mahdollisia varoituksia ja 
asteittain tiukkenevia seuraamuksia –
esimerkiksi vaatimus korollisista 
talletuksista – jäsenvaltioille, jotka eivät 
ole saavuttaneet keskipitkän aikavälin 
finanssipoliittista tavoitetta tai eivät 
lähesty sitä sovittua vauhtia suotuisissa 
taloudellisissa olosuhteissa. (suositus 2, 
neljäs luetelmakohta) 

Or. en

Tarkistus 25
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. Otetaan käyttöön ennalta määritettyjä 
ja ennalta ehkäiseviä kannustimia, joista 
komissio päättää, jotta helpotetaan 
ennakkovaroitustoimia ja niitä voidaan 
soveltaa progressiivisesti. (suositus 2, 
seitsemäs luetelmakohta, osa poistettu)

10. Otetaan käyttöön ennalta määritettyjä 
ja ennalta ehkäiseviä kannustimia, joista 
komissio päättää neuvostosta 
riippumattomasti, tai puoliautomaattisia 
seuraamuksia, jotta helpotetaan 
ennakkovaroitustoimia ja niitä voidaan 
soveltaa progressiivisesti; näiden 
kannustimien ja seuraamusten olisi 
ulotuttava "häpeälistasta" ("naming and 



PE448.871v02-00 16/26 AM\831869FI.doc

FI

shaming") väliaikaiseen unionin varojen 
jäädyttämiseen (rakenne-, koheesio- ja 
maatalousrahastot) ja unionin varojen 
pysyvään menettämiseen ja/tai 
taloudellisiin seuraamuksiin; jäsenvaltiot, 
joihin nämä seuraamukset kohdistuisivat, 
olisivat velvollisia kattamaan jäädytetyt tai 
menetetyt unionin maksut omista 
kansallisista talousarvioistaan. (suositus 
2, seitsemäs luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 26
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. Täsmennetään oikeudellisin keinoin 
SEUT:n pöytäkirjassa n:o 12 määrätty 
velvollisuus, jonka mukaan 
jäsenvaltioiden kansalliset menettelyt 
talousarvion alalla mahdollistavat sen, 
että ne voivat täyttää niille 
perussopimuksista tällä alalla johtuvat 
velvollisuudet. (suositus 2, seitsemäs a 
luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 27
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. Tehdään tarvittavat muutokset 
komission sisäiseen 
päätöksentekomenettelyyn, jotta taataan 

11. Tehdään tarvittavat muutokset 
komission sisäiseen 
päätöksentekomenettelyyn, jotta taataan 
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näiden ennaltaehkäisevien seuraamusten 
tehokas ja nopea täytäntöönpano. (suositus 
2, yhdeksäs luetelmakohta, osa poistettu)

näiden ennaltaehkäisevien seuraamusten ja 
kannustimien tehokas ja nopea 
täytäntöönpano. (suositus 2, yhdeksäs 
luetelmakohta, osa poistettu)

Or. en

Tarkistus 28
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. Laaditaan euroaluetta koskeva kehys 
tehostettua valvontaa varten, jossa 
keskitytään liiallisiin makrotalouden 
eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin 
vaihtokursseihin, luottojen määrän kasvuun 
ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa, tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien 
osuuteen bkt:sta, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen 
suorittaneiden osuuteen sekä köyhyyden 
vähentämiseen. (suositus 3, ensimmäinen 
luetelmakohta)

12. Laaditaan euroaluetta koskeva kehys 
tehostettua valvontaa varten, jossa 
keskitytään liiallisiin makrotalouden 
eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin 
vaihtokursseihin, luottojen määrän kasvuun 
ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa, tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien 
osuuteen bkt:sta, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, 
korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen 
suorittaneiden osuuteen sekä köyhyyden 
vähentämiseen. Näin pyritään luomaan 
euroalueen jäsenvaltioille eriytetty 
tulostaulu ja määrittämään erityisiä 
varoituskynnyksiä, jotka liittyvät 
erityisesti reaalisten vaihtokurssien 
kehitykseen. Samalla määritetään 
erityisiä täytäntöönpanomekanismeja 
(seuraamuksia ja kannustimia), joilla 
pyritään puuttumaan liialliseen 
makrotaloudelliseen epätasapainoon.

Or. en
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Tarkistus 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. Laaditaan euroaluetta koskeva kehys 
tehostettua valvontaa varten, jossa 
keskitytään liiallisiin makrotalouden 
eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin 
vaihtokursseihin, luottojen määrän kasvuun 
ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa, tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtävien investointien 
osuuteen bkt:sta, 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, korkea-asteen ja 
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden 
osuuteen sekä köyhyyden vähentämiseen. 
(suositus 3, ensimmäinen luetelmakohta)

12. Laaditaan euroaluetta koskeva kehys 
tehostettua valvontaa varten, jossa 
keskitytään liiallisiin makrotalouden 
eroihin, hintakilpailukykyyn, reaalisiin 
vaihtokursseihin, luottojen määrän kasvuun 
ja vaihtotaseen kehitykseen kyseisissä 
jäsenvaltioissa sekä tutkimukseen ja 
kehitykseen tehtäviin investointeihin 
osuutena bkt:sta. (suositus 3, ensimmäinen 
luetelmakohta)

Or. fr

Tarkistus 30
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. Ei esitetä seuraavaa suositusta: 
Lujitetaan euroryhmän puheenjohtajan 
sihteeristöä ja kabinettia. (poistetaan 
suosituksen 3 kolmas luetelmakohta)

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 31
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. Ei esitetä seuraavaa suositusta: 
Lujitetaan euroryhmän puheenjohtajan 
sihteeristöä ja kabinettia. (poistetaan 
suosituksen 3 kolmas luetelmakohta)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. Perustetaan vuoden kuluessa pysyvä 
Euroopan valuuttarahasto, johon 
turvaudutaan lainanoton ja -annon 
viimeisenä keinona jo saatujen 
kokemusten pohjalta (Euroopan 
rahoitusvakausväline, Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi ja 
Euroopan maksutaseväline), ja laaditaan 
selvät säännöt päätöksentekomenettelystä, 
rahoituksesta, lainaehdoista ja 
valvonnasta. (suositus 4, ensimmäinen 
luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 33
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
15 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

15. Perustetaan nopeasti velkoja 
käsittelevä unionin virasto yhdistämällä 
osa jäsenvaltioiden kansallisesta 
julkisesta velasta yhteiseen järjestelmään, 
johon kuuluu vastavuoroinen takuu. 
Virasto antaisi uusia luottoja yhtenäisellä 
korolla, mikä vähentäisi sellaisten 
keinotteluyritysten riskiä, joita on nähty 
Kreikan tapauksessa. Virasto voisi laskea 
liikkeeseen myös kollektiivisia 
joukkovelkakirjoja (euro-obligaatiot) 
tiettyjen eurooppalaisten 
investointihankkeiden rahoittamiseksi, ja 
tämä tapahtuisi parhaiten EU:n 
talousarvion kautta. (suositus 4, uusi 
luetelmakohta)

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. Perustetaan nopeasti velkoja 
käsittelevä unionin virasto yhdistämällä 
osa jäsenvaltioiden kansallisesta 
julkisesta velasta yhteiseen järjestelmään, 
johon kuuluu vastavuoroinen takuu. 
Virasto antaisi uusia luottoja yhtenäisellä 
korolla, mikä vähentäisi sellaisten 
keinotteluyritysten riskiä, joita on nähty 
Kreikan tapauksessa. Virasto voisi laskea 
liikkeeseen myös kollektiivisia 
joukkovelkakirjoja (euro-obligaatiot) 
tiettyjen eurooppalaisten 
investointihankkeiden rahoittamiseksi, ja 
tämä tapahtuisi parhaiten EU:n 
talousarvion kautta. (suositus 4, uusi 
luetelmakohta)

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 35
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. Laaditaan toteutettavuusarviointi, 
jossa tarkastellaan mahdollisuutta 
perustaa pitkällä aikavälillä järjestelmä, 
jossa jäsenvaltiot voivat osallistua 
yhteisten valtion joukkovelkakirjalainojen 
liikkeeseenlaskemiseen, kunhan ne 
täyttävät etukäteen määritetyt erityiset 
ehdot, ja jossa tarkastellaan järjestelmän 
luonnetta, riskejä ja etuja. (suositus 5, 
ensimmäinen luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. Pyydetään komissiota harkitsemaan 
"Euroopan valuuttarahaston" 
perustamista vakaus- ja kasvusopimuksen 
täydentämiseksi sen roolissa 
jäsenvaltioiden talousarviotilanteen 
valvojana. Rahasto saisi varoja 
euroalueen mailta suhteessa niiden 
BKT:hen sekä sakoista, sen mukaan 
miten suuria ovat maiden velka ja 
alijäämä. Jäsenvaltiot voisivat pyytää 
avustusta rahastosta enintään saman 
verran kuin ne ovat rahastoon maksaneet.
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Or. fr

Tarkistus 37
António Fernando Correia De Campos

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa, jotta 
voidaan vähentää rakenteellisia 
heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden 
kilpailukykyä. (suositus 5, toinen 
luetelmakohta)

16. Lujitetaan ja ajantasaistetaan unionin 
koheesiopolitiikkaa Eurooppa 2020 
-tavoitteet huomioon ottaen tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan investointipankin 
(EIP) kanssa, jotta voidaan vähentää 
rakenteellisia heikkouksia ja parantaa 
heikompien ja erittäin syrjäisten 
talousalueiden kilpailukykyä etenkin 
helpottamalla pk-yritysten 
rahoitustarpeiden täyttämistä ja niiden 
menestyksekästä osallistumista 
sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 38
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa, jotta 
voidaan vähentää rakenteellisia 
heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden 
kilpailukykyä. (suositus 5, toinen 
luetelmakohta)

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa, jotta 
voidaan vähentää rakenteellisia 
heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden 
kilpailukykyä etenkin helpottamalla pk-
yritysten rahoitustarpeiden täyttämistä ja 
niiden pääsyä sisämarkkinoille.

Or. en
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Tarkistus 39
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa, jotta 
voidaan vähentää rakenteellisia 
heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden 
kilpailukykyä. (suositus 5, toinen 
luetelmakohta)

16. Lujitetaan unionin koheesiopolitiikkaa 
tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin (EIP) kanssa, jotta 
voidaan vähentää rakenteellisia 
heikkouksia ja parantaa heikompien ja 
erittäin syrjäisten talousalueiden 
kilpailukykyä etenkin helpottamalla pk-
yritysten rahoitustarpeiden täyttämistä ja 
niiden pääsyä sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 40
Pascal Canfin

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. Koska 
veroyhteistyö on talouden ohjauksen ja 
hallinnan kulmakivi, perustetaan korkean 
tason veropoliittinen ryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii komissio ja jolla 
on valtuudet laatia strateginen ja 
pragmaattinen lähestymistapa 
veropoliittisiin kysymyksiin unionissa ja 
joka kiinnittää erityistä huomiota 
veropetosten torjuntaan ja yritysverotusta 
koskevien käytännesääntöjen 
elvyttämiseen niin, että samalla käytetään 
entistä enemmän valtiontukeen liittyviä 
menettelyjä, joilla torjutaan 
epäoikeudenmukaista verokilpailua, 
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hyväksytään laajennettu 
säästökorkodirektiivi, jossa pääsääntönä 
on automaattinen tietojen vaihto, 
laajennetaan ja syvennetään 
ympäristöverotusta, edistetään yhteisen 
konsolidoidun yhtiöveropohjan 
hyväksymistä ja pyritään 
vähimmäisveroasteisiin ja kasvua 
tehostaviin verouudistuksiin. Samalla 
otetaan käyttöön rahasiirtojen verotus 
EU:ssa. (suositus 5, uusi luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 41
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. Jatketaan toimia verotuksen
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia verotuksen 
koordinoimiseksi EU:ssa, etenkin 
hyväksymällä yhteinen konsolidoitu 
yhtiöveropohja. (suositus 5, uusi 
luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 42
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. 
(suositus 5, uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia yhtiöveron 
vähimmäistason käyttöönottamiseksi 
EU:ssa, ja jatketaan pyrkimyksiä 
aikaansaada sopimus yhteisestä 
konsolidoidusta yhtiöveropohjasta.
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Or. en

Tarkistus 43
Alan Kelly

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa, ottaen 
huomioon että se saavutetaan parhaiten 
vapaaehtoisuuteen perustuen. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

Or. en

Tarkistus 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhdenmukaistamiseksi EU:ssa. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

18. Jatketaan toimia verotuksen 
yhteensovittamiseksi EU:ssa. (suositus 5, 
uusi luetelmakohta)

Or. fr

Tarkistus 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. Taataan budjettivaltaansa 
kasvattaneen Euroopan parlamentin ja 
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kansallisten parlamenttien töiden parempi 
koordinointi, samalla kun kansalliset 
talousarvioaikataulut lähentyvät toisiaan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. 
Neuvoston ja komission pitäisi kuulla 
Euroopan parlamenttia talouspolitiikan 
suurista linjoista, työllisyyttä koskevista 
suuntaviivoista ja indikaattoreista, jotka 
ovat kansallisten uudistusohjelmien 
pohjana.

Or. fr

Tarkistus 46
Jürgen Creutzmann

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. Hyväksyttävänä olevassa 
säädöksessä olisi pyrittävä laajentamaan 
komission (Eurostatin) valtuuksia 
tarkastella kansallisia tilastoja, jotka ovat 
olennaisia julkista taloutta koskevassa 
raportoinnissa. (suositus 7)

Or. en


