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14.11.2012 A7-0339/9 

Tarkistus  9 

Cornelis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että talous- ja rahaliiton ohjausta 

ja hallintaa koskevaa demokraattista 

oikeutusta ja vastuuvelvollisuutta on 

parannettava huomattavasti unionin tasolla 

asettamalla Euroopan parlamentin roolin 

vahvistaminen välttämättömäksi 

ennakkoehdoksi kaikille pankkiunionia, 

finanssiunionia ja talousliittoa koskeville 

uusille toimenpiteille; 

9. pitää nykyistä demokratiavajetta 

valitettavana ja kehottaa tehostamaan 

talous- ja rahaliiton ohjausta ja hallintaa 

koskevaa demokraattista oikeutusta ja 

vastuuvelvollisuutta huomattavasti unionin 

tasolla vahvistamalla Euroopan 

parlamentin roolia; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Tarkistus  10 

Cornelis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. pyytää neuvoston puheenjohtajaa 

esittämään lisäehdotuksia, joilla 

varmistetaan sosiaalisten oikeuksien 

suojelu talous- ja rahaliiton ohjauksen ja 

hallinnan yhteydessä; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Tarkistus  11 

Cornelis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – Suositus 3.1 talouspolitiikan paremmasta ennakkokoordinoinnista ja 

talouspolitiikan EU-ohjausjakson parantamisesta – 6 kohta – 6 a ja b alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Komission olisi vuotuisessa 

kasvuselvityksessä arvioitava selkeästi 

unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden 

tärkeimpiä talous- ja finanssipoliittisia 

ongelmia ja ehdotettava ensisijaisia toimia 

niiden ratkaisemiseksi sekä määriteltävä 

unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 

toteutettavat aloitteet, joilla voidaan tukea 

kilpailukyvyn lisäämistä, pitkän aikavälin 

investointeja, poistaa kestävän kasvun 

esteitä, toteuttaa perussopimuksissa ja 

nykyisessä Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetetut tavoitteet, panna täytäntöön 

seitsemän lippulaivahanketta ja vähentää 

makrotaloudellista epätasapainoa. 

Komission olisi vuotuisessa 

kasvuselvityksessä arvioitava selkeästi 

unionin ja yksittäisten jäsenvaltioiden 

tärkeimpiä talous- ja finanssipoliittisia 

ongelmia ja ehdotettava ensisijaisia toimia 

niiden ratkaisemiseksi sekä määriteltävä 

unionin ja jäsenvaltioiden tasolla 

toteutettavat aloitteet, joilla voidaan tukea 

kilpailukyvyn lisäämistä, pitkän aikavälin 

investointeja, poistaa kestävän kasvun 

esteitä, toteuttaa perussopimuksissa ja 

nykyisessä Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetetut tavoitteet, panna täytäntöön 

seitsemän lippulaivahanketta ja vähentää 

makrotaloudellista epätasapainoa. 

 a) Komission olisi arvioitava erityisesti, 

vallitseeko jäsenvaltioissa 

"poikkeuksellisia olosuhteita", joilla 

tarkoitetaan epätavallisia tapahtumia, 

jotka eivät ole kyseisten jäsenvaltioiden 

hallittavissa ja joilla on suuri vaikutus 

julkisyhteisöjen rahoitusasemaan, tai 

vakava taloudellinen taantuma, kuten 

tarkistetussa vakaus- ja 

kasvusopimuksessa määritellään. 

 b) Tällaisten poikkeuksellisten 

olosuhteiden tapauksessa komission olisi 

otettava ne huomioon suosituksissaan ja 

keskityttävä aikaisempaa ponnekkaammin 
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kestävän talousarvion aikaansaamiseen 

keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sen 

sijaan, että turvauduttaisiin talousarvion 

leikkaamiseen, mikä puolestaan saattaa 

yksinomaan pahentaa vallitsevaa 

taloustilannetta. 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Tarkistus  12 

Cornelis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – Suositus 3.3 eurooppalaisesta yhteiskuntasopimuksesta – 3 kohta – 6 alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

–  sosiaalipolitiikkaa koskevan 

pöytäkirjan täytäntöönpanoa 

perusluonteisten sosiaalisten oikeuksien ja 

työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi 

–  sosiaalipolitiikkaa koskevan 

pöytäkirjan täytäntöönpanoa 

perusluonteisten sosiaalisten oikeuksien ja 

työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi, 

mukaan lukien oikeus yhteisiin toimiin, 

sosiaaliturvaoikeudet ja 

työehtosopimusten kunnioittaminen  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Tarkistus  13 

Cornelis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Kohti todellista talous- ja rahaliittoa 

2012/2151(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite – Suositus 4.4 avoimuuden, oikeutuksen ja vastuuvelvollisuuden lisäämisestä – 1 

kohta – 10 a alakohta (uusi)  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  –  Neuvoston puheenjohtajan on 

julkistettava rahoitusalan edustajien 

Eurooppa-neuvostolle mahdollisesti 

antamat viralliset neuvot.  

Or. en 

 

 


