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6.2.2013 A7-0032/1 

Tarkistus  1 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. ottaa huomioon, että IMF odottaa 
äskettäisissä ennusteissaan, että toiminta 
supistuu 0,2 prosentilla vuonna 2013 sen 
sijaan, että se laajenisi 0,2 prosentilla; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/2 

Tarkistus  2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. on tyytyväinen komission valmiuteen 
pitää liiallisten alijäämien oikaisua 
koskevien määräaikojen "mahdollista" 
tarkistamista erityistapauksissa 
perusteltuna, mikä on täysin jäsenvaltioita 
velvoittavan, talouspolitiikan 
ohjauspaketilla muutetun vakaus- ja 
kasvusopimuksen hengen ja kirjaimen 
mukaista;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Tarkistus  3 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
seuraamaan ja arvioimaan julkisen 
talouden sopeuttamista ja sen vaikutuksia 
jäsenvaltioiden taloudelliseen 
tilanteeseen; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota soveltamaan eriytetyn, 
älykkään ja kasvua edistävän julkisen 
talouden vakauttamisen periaatetta ja 
seuraamaan sen perusteella intensiivisesti 
sopeuttamisen määräaikojen vaikutusta 
kasvuun ja vakauttamiseen, 
tunnustamaan strategiset edut, jotka 
vakaus- ja kasvusopimuksen joustavuus 
tarjoaa näinä vakavan taloustaantuman 
aikoina, sekä ottamaan nämä seikat 
huomioon arvioidessaan talousarviota 
koskevia keskipitkän aikavälin tavoitteita; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/4 

Tarkistus  4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 c. katsoo, että komissio on perusteetta 
vähätellyt viime aikoina sekä erityisesti 
IMF:n maailmantalouden näkymissä 
tekemän analyysin jälkeen käytyä 
keskustelua fiskaalisen kertoimen 
suuruudesta, samalla kun asiasta on 
alkanut esiintyä laajaa yhteisymmärrystä 
nykyisen teoreettisen ja empiirisen 
taloustutkimuksen piirissä; katsoo, että 
asia on päätöksenteon kannalta 
keskeinen, sillä väärät fiskaaliset 
kertoimet voivat johtaa suuriin poliittisiin 
virheisiin; kehottaa sen tähden komissiota 
avaamaan makrotalouden 
mallintamisensa ja ennustamisensa 
nopeasti riippumattomien elinten 
säännöllisesti suorittamalle vakavalle ja 
järjestelmälliselle tutkimukselle; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Tarkistus  5 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  33 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
ryhtymään nopeasti luomaan 
asianmukaisia mekanismeja valtionvelan 
yhteishallintaa varten – eli perustamaan 
ehdollisuuteen perustuvan 
velanlunastusrahaston – jotta voidaan 
helpottaa useiden jäsenvaltioiden 
velkataakkaa ja luoda olosuhteet tulevalle 
yhteiselle liikkeeseenlaskulle, millä 
asetetaan rajat valtioiden rahoituskulujen 
eroille; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Tarkistus  6 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 1 – otsikko (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN 
LIITE: 

ERITYISET SUOSITUKSET, JOTKA 
EUROOPPA-NEUVOSTO HYVÄKSYY 

POLIITTISISSA 
SUUNTAVIIVOISSAAN 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Tarkistus  7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 1 – Suositus 1 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  SUOSITUS 1 KASVUA EDISTÄVISTÄ 
JA TUKEVISTA JULKISEN 
TALOUDEN VAKAUTTAMISTA 
KOSKEVISTA STRATEGIOISTA 

 Euroopan parlamentti katsoo, että 
Eurooppa-neuvoston vuosittaisen 
kasvuselvityksen pohjalta hyväksymillä 
vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla 
olisi pyrittävä seuraavaan: 

 Komission ja neuvoston olisi katsottava 
ensisijaisiksi seuraavat strategiat: 

 1. Julkisen talouden kestävyyteen 
tähtäävien toimien oikeasuhteisuutta ja 
kasvua tukevaa luonnetta on 
vahvistettava. Julkisen talouden 
vakauttamisen tahtia on eriytettävä ja 
tarvittaessa tarkistettava eri valtioissa 
niiden julkisen talouden tilan mukaisesti, 
jotta mahdollisten negatiivisten kasvu- ja 
työllisyysvaikutusten sekä velan 
kestävyyden riskien välillä saadaan 
aikaan asianmukainen tasapaino. On 
tunnustettava, että vakaus- ja 
kasvusopimuksen joustavuudesta saadaan 
strategisia etuja, kun julkisen talouden 
vakauttamispyrkimykset rajataan 
alemman kynnysarvon (0,5 prosenttia 
bkt:stä) mukaisesti. 

 2. Jäsenvaltioiden valtionvelan 
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kestämätön kasvu on lopetettava. 
Euroopan vakausmekanismi (EVM) on 
saatettava mahdollisimman pian yhteisön 
hallintorakenteeseen uskottavana 
eurooppalaisena hätärahoittajana. 
Uudistetulla kriisinhallintamekanismilla 
olisi vähennettävä merkittävästi haitallista 
valtionvelalla keinottelua euroalueella.  

 3. Sitkeää ja pitkään kestänyttä 
kumulatiivista epätasapainoa, joka on 
lisääntynyt yhteisvaluutan toiminnan 
aikana, on käsiteltävä asianmukaisesti 
erityisillä yhteisön lähentymisvälineillä ja 
-tavoitteilla EU:n talouksien kestävyyden 
ja kilpailukyvyn parantamiseksi erityisesti 
parantamalla edellytyksiä investoinneille, 
jotka edistävät niissä olosuhteita kestävää 
kasvua ja uusia työpaikkoja luovia aloja 
ja toimia.  

 4. Euroopan investointipankin 
antolainausta kestävää kasvua edistäviin 
ja uusia työpaikkoja luoviin aloihin ja 
toimiin olisi lisättävä huomattavasti 
muiden toimien ohella (niitä ovat 
erityisesti rakennerahastot ja 
hankejoukkolainat), jotta Euroopan 
unionin kasvuohjelma todella etenee. 
Kasvu- ja työllisyyssopimus olisi pantava 
täytäntöön pikaisesti.  

 5. Politiikan välineitä on käytettävä 
huolellisella ja vakuuttavalla tavalla, niin 
että luottamus ja varmuus palautetaan ja 
luottovirta reaalitalouteen palaa 
ennalleen. Yritysten sekä erityisesti pk-
yritysten on saatava rahoitusta ja tällaisen 
rahoituksen ehtojen on oltava samanlaiset 
sisämarkkinoilla sekä erityisesti 
euroalueella.  

 6. Talouspolitiikan tiiviillä 
koordinoinnilla on pyrittävä vähentämään 
liiallista sisäistä epätasapainoa siten, että 
kaikilla mailla on sekä vastuuta että etuja. 
Sopeutus ei saa olla vain alijäämäisten 
valtioiden varassa. Ylijäämäisten 
valtioiden on myös toteutettava toimia 
sisäisen kysynnän lisäämiseksi ja niille on 
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vastaavasti annettava komission 
suosituksia. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Tarkistus  8 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 1 – Suositus 2 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 SUOSITUS 2 DEMOKRAATTISESTA 
VALVONNASTA JA 
LEGITIMITEETISTÄ 

 Euroopan parlamentti katsoo, että 
Eurooppa-neuvoston vuosittaisen 
kasvuselvityksen pohjalta hyväksymillä 
vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla 
olisi pyrittävä seuraavaan: 

 Toistaa tarpeen ottaa Euroopan 
parlamentti mukaan talouspolitiikan 
koordinointiin ja vuotuiseen 
kasvuselvitykseen.  

 Muistuttaa, että Euroopan parlamentti on 
tunnustettava asianmukaiseksi 
eurooppalaiseksi demokraattiseksi 
foorumiksi yleisarvion esittämiseksi EU-
ohjausjakson päättyessä; katsoo, että 
osoituksena tästä tunnustamisesta 
prosessissa mukana olevien EU:n 
toimielinten ja talousalan elinten 
edustajien olisi pyydettäessä toimitettava 
Euroopan parlamentille tietoja; vaatii, 
että Euroopan parlamentin 
demokraattinen valvonta kirjataan EU-
ohjausjaksoa koskevaan toimielinten 
sopimukseen. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Tarkistus  9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Liite 1 – Suositus 3 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 SUOSITUS 3 VERONKIERROSTA  

 Euroopan parlamentti katsoo, että 
Eurooppa-neuvoston vuosittaisen 
kasvuselvityksen pohjalta hyväksymillä 
vuosittaisilla poliittisilla suuntaviivoilla 
olisi pyrittävä seuraavaan: 

 Luotettavien lähteiden perusteella tehty 
arvio veronkierrosta Euroopan unionista 
on noin 1 biljoona euroa vuodessa. 
EU:ssa nykyisin ilmenevä verotulovaje 
merkitsee siis valtavaa ja haitallista 
julkisten tulojen menetystä, joka uhkaa 
sisämarkkinoiden asianmukaista 
toimintaa ja heikentää verojärjestelmien 
tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta 
EU:ssa. Veronkierron torjuminen on 
mahdollista. 

 Komission esittelemä 
toimintasuunnitelma veropetosten ja 
veronkierron torjumisen vahvistamiseksi 
on myönteinen askel veronkiertoon 
puuttumiseksi EU:n tasolla; 
jäsenvaltioiden on nyt sitouduttava 
yksimielisesti uuteen pyrkimykseen 
tavoitteenaan sopimus kunnianhimoisesta 
mutta realistisesta yleistavoitteesta: 
verotulovajeen puolittaminen vuoteen 
2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamisen 
edistyessä jäsenvaltiot saisivat vähitellen 
veroastetta nostamatta uusia verotuloja 



 

AM\926563FI.doc  PE503.605v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

satoja miljardeja euroja vuodessa. 

 Komissiolta ja neuvostolta vaaditaan 
toimia seuraavassa viidessä keskeisessä 
kysymyksessä: 

 1. on uudistettava kirjanpitosääntöjä ja 
yritysten kirjanpitoa koskevaa 
tiedonantovelvollisuutta 

 2. on tarkistettava ja laajennettava 
Euroopan unionin säästökorkodirektiiviä 

 3. on otettava käyttöön pakollinen 
yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja 

 4. on otettava käyttöön maakohtainen 
raportointi rajatylittävissä yrityksissä 

 5. on tiukennettava yhtiörekisterejä ja 
säätiörekisterejä koskevaa sääntelyä ja 
lisättävä avoimuutta. 

 Tähän on kuuluttava myös asianmukaiset 
EU:n laajuiset sopimukset niiden 
keskeisten EU:n ulkopuolisten valtioiden 
kanssa, jotka tarjoavat tällä hetkellä 
tilaisuuksia rahoituslaitoksille, jotka 
helpottavat veropetoksia ja veronkiertoa 
EU:sta käsin. 

 On erittäin tärkeää, että komissio on 
yhteydessä EU:n ulkopuolisiin valtioihin 
koko EU:n puolesta eikä jätä aloitetta 
yksittäisille valtioille, joilla on 
kahdenvälisiä sopimuksia. EU:n on 
johdettava veroparatiisien torjuntaa 
koskevaa keskustelua G20-ryhmässä ja 
sitten G8-ryhmässä ja taivutettava 
toimenpiteidensä avulla EU:n 
ulkopuoliset valtiot soveltamaan EU:n 
hyvää hallintotapaa oikeudenmukaisen 
verotuksen osalta auttaen niitä 
omaksumaan EU:n avoimuutta koskevat 
periaatteet, vaihtamaan tietoja ja 
lakkauttamaan haitalliset 
verotoimenpiteet. 

Or. en 

 

 


