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12.10.2010 A7-0267/1 

Tarkistus  1 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

61 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 61 a. hylkää komission viimeaikaiset 

lainsäädäntöehdotukset talouden 

hallinnasta, sillä ne vaikuttaisivat 

lamaannuttavasti talouteen ja 

talouskasvuun, joka on jo heikko unionin 

jäsenvaltioissa; katsoo sitä vastoin, että 

unionin olisi panostettava enemmän 

kunnianhimoisen eurooppalaisen 

investointi- ja työllisyyssuunnitelman 

täytäntöönpanoon; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/2 

Tarkistus  2 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. kannattaa sellaisen pääomasiirtojen 

transaktioveron käyttöönottoa, josta 

saaduilla tuloilla parannettaisiin 

markkinoiden toimintaa vähentämällä 

keinottelua, rahoitettaisiin osaksi 

globaaleja julkishyödykkeitä ja 

pienennettäisiin julkisen talouden 

alijäämää; katsoo, että tällaisen veron olisi 

oltava mahdollisimman laajapohjainen tai 

että pääomasiirtojen transaktiovero olisi 

ensin otettava käyttöön EU:n tasolla; 

kehottaa komissiota tekemään pikaisesti 

toteutettavuustutkimuksen, jossa otetaan 

huomioon maailmanlaajuisesti 

tasavertaiset toimintaedellytykset, ja 

esittämään konkreettisia 

lainsäädäntöehdotuksia; 

63. kannattaa sellaisen pääomasiirtojen 

transaktioveron käyttöönottoa, josta 

saaduilla tuloilla vähennettäisiin 

keinottelua ja rahoitettaisiin osaksi 

globaaleja julkishyödykkeitä ja 

sosiaalipolitiikkaa; katsoo, että tällaisen 

veron olisi oltava mahdollisimman 

laajapohjainen tai että pääomasiirtojen 

transaktiovero olisi ensin otettava käyttöön 

EU:n tasolla; kehottaa komissiota 

tekemään pikaisesti 

toteutettavuustutkimuksen ja esittämään 

konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/3 

Tarkistus  3 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

181 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 181 a. iloitsee siitä, että 

ammattijärjestöjen Brysselissä ja muissa 

maissa 29. syyskuuta 2010 järjestämä 

julkisen talouden säästötoimien ja 

prekariaatin vastainen eurooppalainen 

teemapäivä keräsi paljon osallistujia, 

millä on poliittisesti suuri merkitys; tukee 

Euroopan ammattijärjestöjen vaatimuksia 

siitä, että on luotava laadukkaita ja 

vakaita työpaikkoja, joista saa kunnollista 

palkkaa, kehitettävä koulutusta kaikille, 

turvattava vahva sosiaaliturva, joka takaa 

sosiaalisen koheesion ja yhteisvastuun, 

sekä turvattava ostovoima, paremmat 

eläkkeet ja laadukkaat julkiset ja 

sosiaalipalvelut kaikille; kehottaa 

neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 

vastaamaan konkreettisin aloittein 

sosiaalipoliittisiin vaatimuksiin, joita 

miljoonat mielenosoittajat ovat esittäneet 

kaikissa jäsenvaltioissa sitten kriisin 

puhkeamisen; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/4 

Tarkistus  4 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

219 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 219 a. painottaa, että maailmanlaajuista 

kriisiä nykyisellään hoitavat 

kansainväliset elimet ovat tehottomia ja 

niiltä puuttuu legitiimiys; kannattaa 

sellaisen uuden kansainvälisen rakenteen 

luomista osana Yhdistyneiden 

kansakuntien uudistusta, joka olisi 

demokraattinen, edustava ja 

moninapainen ja mahdollistaisi nopeasti 

kehittyvän talouden maiden ja 

köyhimpien maiden tosiasiallisen 

osallistumisen; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/5 

Tarkistus  5 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

220 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 220 a. tuomitsee jyrkästi veroparatiisien 

toiminnan, sillä ne kannustavat 

veronkiertoon, veropetoksiin ja 

pääomapakoon sekä näistä hyötymiseen; 

kehottaa siksi painokkaasti jäsenvaltioita 

asettamaan veroparatiisien, veropetosten 

ja laittoman pääomapaon torjumisen 

ensisijaiseksi tavoitteekseen; kehottaa 

Euroopan unionia tehostamaan 

toimintaansa ja ryhtymään konkreettisiin 

ja välittömiin toimiin – esimerkiksi 

langettamaan seuraamuksia – 

veroparatiisien toiminnan, veronkierron 

ja laittoman pääomapaon estämiseksi; 

pyytää neuvostoa ottamaan uudelleen 

esille suunnitelman, jossa esitetään 

veroparatiisien sulkemista, Yhdistyneissä 

kansakunnissa ja muissa kansainvälisissä 

yhteistyöelimissä, joihin Euroopan 

unionin ja sen jäsenvaltiot osallistuvat; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/6 

Tarkistus  6 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisi: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi 

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

184 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 184 a. hylkää ajatuksen unionin 

jäsenvaltioille langetettavista 

rahoitusseuraamuksista, joita komissio 

esittää osana uutta talouden 

hallintajärjestelmää, sillä ne lisäisivät 

eriarvoisuutta ja vaarantaisivat 

taloudellisen ja sosiaalisen koheesion; 

ehdottaa, että vakaussopimus korvataan 

työllisyyttä ja sosiaalista edistystä 

tukevalla sopimuksella; 

Or. fr 

 

 


