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14.11.2012 A7-0339/1 

Tarkistus  1 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että talous- ja rahaliiton ohjaus 

ja hallinta on sisällytettävä unionin 

toimielinjärjestelmään, mikä on 

välttämätöntä sen tehokkuuden kannalta 

ja kansallisten politiikkojen ja 

eurooppalaisen politiikan nykyisten 

erojen umpeen kuromiseksi;  

1. pitää tärkeänä demokratian 

turvaamista ja kansalaisten tehokkaan 

osallistumisen varmistamista, mikä 

tarkoittaa, että kansallista 

itsemääräämisoikeutta on puolustettava ja 

kansallisten instituutioiden on sallittava 

hoitaa tehtävänsä täysipainoisesti ilman, 

että niiden arvoa alennetaan tai niiden 

toimivaltuuksia siirretään EU:n 

ylikansallisille toimielimille, erityisesti 

vahvistamalla kansallisten parlamenttien 

oikeutta päättää EU:n politiikoista;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Tarkistus  2 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. kehottaa kaikkia toimielimiä 

etenemään ripeästi hyödyntämällä 

mahdollisimman paljon nykyisten 

perussopimusten ja niiden 

joustomääräysten suomia 

mahdollisuuksia sekä valmistautumaan 

samalla tarpeellisiin perussopimuksen 

muutoksiin oikeusvarmuuden ja 

demokraattisen oikeutuksen 

varmistamiseksi; toistaa, että uutta 

hallitusten välistä sopimusta koskeva 

vaihtoehto olisi suljettava pois; 

2. pyytää kumoamaan EU:n jäsenyyttä 

sääntelevät sopimukset ja 

perustamissopimukset ja mukauttamaan 

kunkin maan asemaa sen kansalaisten 

tahtoa ja todellista tilannetta vastaavaksi 

ja sallimaan tarvittaessa yksittäisten 

maiden osallistumattomuuslausekkeet;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/3 

Tarkistus  3 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. pyytää muuttamaan Euroopan 

keskuspankin perussääntöä, suuntaviivoja 

ja valheellisen riippumattomuuden 

määritelmää radikaalisti siten, että 

varmistetaan sen johtokunnassa 

edustettuina olevien valtioiden 

tasavertainen osallistuminen, jotta 

taataan toisaalta EKP:n tehokas 

poliittinen valvonta jäsenvaltioiden 

toimesta ja toisaalta se, että kukin 

osallistuva valtio valvoo, että oma 

kansallinen keskuspankki ja kansallinen 

rahapolitiikka edistää talouskasvua ja 

työllisyyttä; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/4 

Tarkistus  4 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 b. puolustaa kansalaisten 

luovuttamatonta oikeutta keskusteluun ja 

tahdonilmaisuun erityisesti 

kansanäänestyksen välityksellä, kun on 

kyse kaikkien nykyisten ja tulevien 

sopimusten sisällöstä; paheksuu jokaista 

määräystä, pakkokeinoa ja rajoitusta, 

joka rikkoo valtioiden suvereenia oikeutta 

päättää omasta talouspolitiikastaan; 

vaatii, että kehitysprosessin poliittinen ja 

demokraattinen johtajuus palautetaan 

alistamalla taloudellinen valta 

demokraattiselle poliittiselle vallalle ja 

puolustamalla hallitsevaa ja dynaamista 

julkista rahoitusalaa; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/5 

Tarkistus  5 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  11 a. korostaa, että tarvitaan vahvistettua 

yhteistä talousarviota, joka perustuu 

korkean bruttokansantulon omaavien 

jäsenvaltioiden maksuosuuksien 

suhteelliseen lisäämiseen, varmistaa 

varojen uudelleenjaon, edistää todellista 

lähentymistä ja pohjautuu sosiaaliseen 

edistykseen, julkisiin sijoituksiin, 

tuotantosektorien tukemiseen sekä 

julkisten palvelujen ja työntekijöiden 

oikeuksia kunnioittavien työpaikkojen 

vahvistamiseen; uskoo lisäksi, että kunkin 

maan potentiaalin kehittymistä olisi 

tuettava sen luonnonvarojen ja 

ympäristönsuojelun perusteella; katsoo, 

että tärkeimpänä tavoitteena on pidettävä 

toimivaa taloudellista ja sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. en 

 

 

 


