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13.10.2010 A7-0267/11 

Tarkistus  11 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. huomauttaa, että maailmanlaajuinen 

epätasapaino, sääntelyn hallinta (sääntely 

ja valvonta) ja rahapolitiikka – samoin kuin 

rahoitusjärjestelmälle tunnusomaiset 

erityistekijät, kuten rahoitustuotteiden 

monimutkaisuus ja läpinäkymättömyys, 

lyhyelle aikavälille painottuvat palkka- ja 

palkkiojärjestelmät sekä puutteelliset 

liiketoimintamallit – ovat kolme tärkeintä 

tekijää, jotka myötävaikuttivat nykyisen 

rahoituskriisin puhkeamiseen;  

3. huomauttaa, että maailmanlaajuinen 

epätasapaino, sääntelyn hallinta (sääntely 

ja valvonta) ja rahapolitiikka – samoin kuin 

rahoitusjärjestelmälle tunnusomaiset 

erityistekijät, kuten rahoitustuotteiden 

monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus, 

lyhyelle aikavälille painottuvat palkka- ja 

palkkiojärjestelmät sekä puutteelliset 

liiketoimintamallit – ovat tärkeimmät 

tekijät, jotka myötävaikuttivat nykyisen 

rahoituskriisin puhkeamiseen; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/12 

Tarkistus  12 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. vaatii lisäämään avoimuutta 

jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sekä 

jäsenvaltioiden ja johtavien 

finanssilaitosten välisissä suhteissa; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/13 

Tarkistus  13 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. panee merkille, että tämä on johtanut 

julkisen talouden vakauttamisstrategioihin, 

jotka rajoittavat merkittävästi hallitusten 

toimintakykyä; varoittaa samalla, ettei 

näiden säästöpakettien pitäisi johtaa 

toimiin, jotka saattavat heikentää talouden 

elpymistä, työpaikkojen luomista ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta; 

70. panee merkille, että tämä saattaa 

johtaa julkisen talouden 

vakauttamisstrategioihin, jotka rajoittavat 

merkittävästi hallitusten toimintakykyä; 

varoittaa samalla, ettei näiden 

säästöpakettien pitäisi johtaa toimiin, jotka 

saattavat heikentää talouden elpymistä, 

työpaikkojen luomista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/14 

Tarkistus  14 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

111 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

111. peräänkuuluttaa yhteistä julkisen 

talouden strategiaa, jotta voidaan palauttaa 

ja turvata pitkän aikavälin talouskasvu; 

111. peräänkuuluttaa yhteistä julkisen 

talouden strategiaa, jotta voidaan palauttaa 

ja turvata pitkän aikavälin talouskasvu 

EU:ssa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/15 

Tarkistus  15 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

126 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

126. katsoo, etteivät yksittäisten valtioiden 

aloitteet voi olla tehokkaita ilman EU:n 

koordinoituja toimia, joten on hyvin 

tärkeää, että unioni puhuu yhdellä vahvalla 

äänellä ja toteuttaa yhteisiä toimia; toteaa, 

että yhteisvastuu, johon Euroopan 

sosiaalinen talousmalli perustuu, ja 

kansallisten toimien koordinointi ovat 

auttaneet ratkaisevalla tavalla välttämään 

yksittäisten jäsenvaltioiden lyhytkestoisia 

protektionistisia toimia; ilmaisee huolensa 

siitä, että paluu taloudelliseen 

protektionismiin jäsenvaltioissa johtaisi 

mitä todennäköisimmin sisämarkkinoiden 

pirstoutumiseen ja kilpailukyvyn 

heikkenemiseen, ja toteaa, että sitä on siksi 

vältettävä; on huolissaan siitä, että 

tämänhetkistä talous- ja rahoituskriisiä 

voitaisiin käyttää perusteena 

protektionististen toimien elvyttämiselle eri 

jäsenvaltioissa, vaikka taantuman 

ratkaisemiseksi olisi syytä turvautua 

yhteisiin suojamekanismeihin; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/16 

Tarkistus  16 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

177 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

177. toteaa, että finanssi- ja rahapolitiikka 

eivät korvaa rakenteellisia uudistuksia, 

joilla on puututtava taustalla vaikuttaviin 

Euroopan talouden ongelmakohtiin – 

nopeasti kasvaviin velkoihin ja alijäämiin, 

väestön ikääntymiseen, hyvin 

todennäköiseen inflaation äkilliseen 

kasvuun, ilmastonmuutospolitiikan 

synnyttämiin riskeihin, jotka kohdistuvat 

teollisuudenaloihin erityisesti uusia 

tavoitteita ja vaatimuksia koskevan 

epävarmuuden vuoksi, heikkoon 

tuottavuuteen ja kilpailukyvyn puutteeseen; 

vaatii tehostamaan julkisten varojen 

käyttöä sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa; 

katsoo, että kriisin ajankohdassa ja 

voimakkuudessa ilmenneet erot sekä eri 

jäsenvaltioiden erilaiset finanssi- ja 

rahapoliittiset lähtökohdat ennen kriisiä 

pitäisi ottaa huomioon hyväksyttäessä 

koordinoituja toimintatapoja ja tavoitteita; 

uskoo näiden pyrkimysten nopeuttavan 

jäsenvaltioiden talouksien todellista 

lähentymistä; 

177. toteaa, että finanssi- ja rahapolitiikka 

eivät korvaa rakenteellisia uudistuksia, 

joilla on puututtava taustalla vaikuttaviin 

Euroopan talouden ongelmakohtiin – 

nopeasti kasvaviin velkoihin ja alijäämiin, 

väestön ikääntymiseen, inflaation äkillisen 

kasvun mahdollisuuteen tai deflaatioon, 

hyvin todennäköiseen inflaation äkilliseen 

kasvuun, ilmastonmuutospolitiikan 

synnyttämiin riskeihin, jotka kohdistuvat 

teollisuudenaloihin erityisesti uusia 

tavoitteita ja vaatimuksia koskevan 

epävarmuuden vuoksi, heikkoon 

tuottavuuteen ja kilpailukyvyn puutteeseen; 

vaatii tehostamaan julkisten varojen 

käyttöä sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa; 

katsoo, että kriisin ajankohdassa ja 

voimakkuudessa ilmenneet erot sekä eri 

jäsenvaltioiden erilaiset finanssi- ja 

rahapoliittiset lähtökohdat ennen kriisiä 

pitäisi ottaa huomioon hyväksyttäessä 

koordinoituja toimintatapoja ja tavoitteita; 

uskoo näiden pyrkimysten nopeuttavan 

jäsenvaltioiden talouksien todellista 

lähentymistä; 
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13.10.2010 A7-0267/17 

Tarkistus  17 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

196 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

196. toteaa, että pk-yrityksillä ja yrittäjillä 

on merkittävä asema kaikissa talouksissa ja 

että ne ovat keskeisiä työllisyyden ja 

tulojen tuottajia sekä innovoinnin ja kasvun 

vetureita; 

196. toteaa, että pk-yrityksillä ja yrittäjillä 

on merkittävä asema kaikissa talouksissa ja 

että ne ovat keskeisiä työllisyyden ja 

tulojen tuottajia sekä innovoinnin ja kasvun 

vetureita; katsoo, että pk-yritykset ovat 

ratkaisevan tärkeitä EU:n tulevalle 

kehitykselle, kasvulle ja hyvinvoinnille ja 

että EU:n kilpailukykyä suhteessa 

muuhun maailmaan voidaan vahvistaa 

asettamalla pk-yritykset etusijalle; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/18 

Tarkistus  18 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

198 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

198. katsoo, että pk-yritykset ovat 

ratkaisevan tärkeitä EU:n tulevalle 

kehitykselle, kasvulle ja hyvinvoinnille ja 

että EU:n kilpailukykyä suhteessa 

muuhun maailmaan voidaan parantaa 

asettamalla pk-yritykset etusijalle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/19 

Tarkistus  19 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

202 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

202. katsoo, että erilaisten vaihtoehtoisten 

pörssitoimijoiden olemassaolo voi olla 

hyödyllistä erityisesti siksi, että näin 

voidaan varmistaa pääoman saatavuus 

pk-yrityksille; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/20 

Tarkistus  20 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

203 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

203. panee merkille, että rahoituskriisi ja 

siitä aiheutunut talouden taantuma ovat 

johtaneet tilanteeseen, jossa pk-yrityksillä 

ja yrittäjillä on käytettävissään vähemmän 

riskipääomaa; pyytää sen vuoksi 

tehostamaan innovatiivisia 

rahoitusmahdollisuuksia, jotta pk-

yritykset ja etenkin uudet ja erityisen 

innovatiiviset yritykset voivat osallistua 

suoraan ja välillisesti yleisen 

talouskasvun parantamiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/21 

Tarkistus  21 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

205 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

205. katsoo, että pk-yritykset pitäisi nähdä 

tutkimuksen ja innovoinnin kehittämisen, 

työllisyyden edistämisen ja EU:n 

kilpailukyvyn parantamisen vetureina ja 

että niitä olisi siksi pidettävä 

kumppaneina koheesiovaroin 

rahoitettavissa pienissä investoinneissa; 

pitää tältä osin keskeisenä kohdentaa 

varoja yliopistoihin ja edistää 

kumppanuuksien luomista pk-yritysten 

kanssa; 

205. katsoo, että pk-yritykset pitäisi nähdä 

koheesiovaroista rahoitettavien pienten 

investointien vetureina; pitää tältä osin 

keskeisenä kohdentaa varoja yliopistoihin 

ja edistää kumppanuuksien luomista pk-

yritysten kanssa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/22 

Tarkistus  22 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

PPE-ryhmän puolesta 

Sergio Gaetano Cofferati 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Canfin 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

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

(välimietintö) 

2009/2182(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Uusi alaotsikko 223 kohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Loppupäätelmä 

Or. en 

 

 


