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6.2.2013 A7-0032/10 

Tarkistus  10 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että useissa 

jäsenvaltioissa työmarkkinasääntelyn 

jäykkyys estää nykyisen kriisin kaltaisten 

häiriöiden tehokkaan torjunnan; katsoo, 

että nykyinen työmarkkinalainsäädäntö 

suojaa suhteettomasti sisäpiiriä ja 

vaikuttaa kielteisesti nuorten pääsyyn 

työmarkkinoille; 

C. ottaa huomioon, että joissakin 

jäsenvaltioissa työmarkkinoilta puuttuu 

riittävä joustoturva, jolla nykyisen kriisin 

kaltaisia häiriöitä voidaan torjua 

tehokkaasti; katsoo, että 

työmarkkinalainsäädännöllä olisi 

suojeltava jo työssä olevia ja edistettävä 

nuorten pääsyä työmarkkinoille; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/11 

Tarkistus  11 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että finanssipolitiikan 

kiristämistä koskevalla strategialla 

pyritään säilyttämään julkisten menojen 

kasvu BKT:n keskipitkän ajanjakson 

kasvuasteen alapuolella; 

L. ottaa huomioon, että EU:n nykyisellä 

julkisen talouden vakauttamisstrategialla 

pyritään säilyttämään julkisten menojen 

kasvu BKT:n keskipitkän ajanjakson 

kasvuasteen alapuolella, ellei menojen 

kasvua korvata julkisen talouden tulojen 

harkinnanvaraisella kasvattamisella, 

kuten talouspolitiikan ohjauspaketissa 

todetaan; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/12 

Tarkistus  12 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. ottaa huomioon, että vähittäinen ja 

tasainen julkisen talouden vakautus on 

parempi kuin strategia, jossa julkisen 

talouden epätasapainoa vähennetään 

nopeasti ja jyrkästi, mutta joidenkin 

jäsenvaltioiden tilanne ei tarjoa 

vaihtoehtoa saada uudelleen rahoitusta 

markkinoilta ja nähdä sijoitusten 

palaavan; 

N. ottaa huomioon, että vähittäinen ja 

tasainen julkisen talouden vakautus on 

parempi kuin strategia, jossa julkisen 

talouden epätasapainoa vähennetään 

nopeasti ja jyrkästi; toteaa, että yleinen 

tilanne koko euroalueella ja erityisesti 

joissakin jäsenvaltioissa vaikeuttaa 

huomattavasti ponnisteluja saada 

rahoitusta markkinoilta ja käynnistää 

uusia investointeja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/13 

Tarkistus  13 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. toteaa, että euroalueella ei onnistuttu 

hyödyntämään valtionlainojen korkojen 

yleistä laskua euron kymmenen 

ensimmäisen vuoden aikana 

kilpailukykyerojen poistamiseen, ja tämä 

on muun muassa heijastunut jatkuvasti 

suureen vaihtotaseen alijäämään ja 

nopeasti nouseviin 

yksikkötyökustannuksiin; 

T. toteaa, että euroalueella ei ole onnistuttu 

hyödyntämään valtionlainojen korkojen 

yleistä laskua euron kymmenen 

ensimmäisen vuoden aikana 

kilpailukykyerojen poistamiseen, ja tämä 

on muun muassa heijastunut jatkuvasti 

suureen vaihtotaseen alijäämään ja 

nopeasti nouseviin 

yksikkötyökustannuksiin joissakin 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/14 

Tarkistus  14 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Y kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Y. ottaa huomioon, että veronmaksajien 

maksukyky on hyödynnetty lähes 

kokonaan useissa jäsenvaltioissa; ottaa 

huomioon, että Euroopan varjotalouden 

arvioidaan edustavan 22,1 prosenttia 

kaikesta taloudellisesta toiminnasta ja siitä 

johtuva verotulojen menetys on noin 

biljoona euroa vuodessa; toteaa, että 

yksinkertaiset, ennustettavat ja matalan 

verotuksen järjestelmät parantavat 

verolakien noudattamista; 

Y. ottaa huomioon, että veronmaksajien 

maksukykyyn kohdistuu suuria paineita 

useissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, 

että Euroopan varjotalouden arvioidaan 

edustavan 22,1 prosenttia kaikesta 

taloudellisesta toiminnasta ja siitä johtuva 

verotulojen menetys on noin biljoona euroa 

vuodessa; toteaa, että yksinkertaiset, 

ennustettavat ja matalan verotuksen 

järjestelmät parantavat verolakien 

noudattamista; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/15 

Tarkistus  15 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa jäsenvaltioita korjaamaan 

liialliset alijäämät neuvoston asettamiin 

määräaikoihin mennessä; muistuttaa, että 

jouston tasosta säädetään talouspolitiikan 

ohjauspaketissa; 

8. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön uskottavia strategioita liiallisten 

alijäämiensä ja liian suuren 

makrotaloudellisen epätasapainon 

korjaamiseksi ottamalla asianmukaisesti 

huomioon talouspolitiikan ohjauspaketissa 

määrätyn jouston; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/16 

Tarkistus  16 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että jäsenvaltioiden pitäisi 

jatkaa omien talousarviotilanteidensa 

mukaan eriytettyjen strategioiden 

toteuttamista, ja vaatii, että jäsenvaltiot 

pitävät julkisten menojen kasvun BKT:n 

keskimääräistä kasvusuuntausta 

pienempänä; 

10. korostaa, että jäsenvaltioiden pitäisi 

jatkaa omien talousarviotilanteidensa 

mukaan eriytettyjen strategioiden 

toteuttamista; korostaa, että 

talouspolitiikan ohjauspaketissa 

määrätään, että jäsenvaltioiden on 

pidettävä julkisten menojen kasvu BKT:n 

keskimääräistä kasvusuuntausta 

pienempänä, ellei lisämenoja korvata 

julkisen talouden tulojen 

harkinnanvaraisella kasvattamisella; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/17 

Tarkistus  17 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. on huolissaan siitä, että monessa 

jäsenvaltiossa tuottavuus on jäämässä 

jälkeen; korostaa rakenteellisten 

uudistusten merkitystä kyseisen ongelman 

ratkaisemisessa; 

24. on huolissaan siitä, että monessa 

jäsenvaltiossa tuottavuus on jäämässä 

jälkeen; korostaa rakenteellisten 

uudistusten merkitystä kyseisen ongelman 

ratkaisemisessa; pyytää komissiota 

raportoimaan seuraavassa vuotuisessa 

kasvuselvityksessään pääomien 

valvonnasta ja resurssien tuottavuuden 

kehityksestä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/18 

Tarkistus  18 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. kehottaa siirtämään asteittain 

tilapäiseen lunastusrahastoon kaikki tietyt 

kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden 

60 prosentin rajan ylittävät velat, jotka 

maksetaan takaisin 25 vuoden kuluessa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/19 

Tarkistus  19 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 b. korostaa, että nykyistä 

järjestelmäkriisiä koskevien 

rakenteellisten ja pitkän aikavälin toimien 

vuoksi EU:n talous on muutettava 

ekologisesti kestävämmäksi, mikä 

edellyttää resurssitehokkuuden lisäämistä 

ja muiden kuin uusiutuvien 

energialähteiden sekä ympäristön 

kannalta haitallisten tukien asteittaista 

käytöstä poistamista; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/20 

Tarkistus  20 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. korostaa, että jäsenvaltioiden on 

toimittava määrätietoisesti julkisen 

talouden saattamiseksi kestävälle perustalle 

sopivalla vauhdilla, mutta ne voivat toimia 

vain, jos makrotalouden liiallista 

epätasapainoa vähennetään; toteaa, että 

nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain 

samanaikaisella kasvulla koko 

euroalueella; 

26. korostaa, että jäsenvaltioiden 

määrätietoiset toimet julkisen talouden 

saattamiseksi kestävälle perustalle 

sopivalla vauhdilla voivat toimia vain, jos 

makrotalouden liiallista epätasapainoa 

vähennetään liialliset ylijäämät ja 

alijäämät mukaan luettuina; toteaa, että 

nämä tavoitteet voidaan saavuttaa vain 

samanaikaisella kasvulla koko 

euroalueella; 

Or. en 



 

AM\926537FI.doc  PE503.605v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.2.2013 A7-0032/21 

Tarkistus  21 

Emilie Turunen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 

2012/2256(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. on tyytyväinen sisämarkkinoiden 

merkityksen tunnustamiseen sekä sen 

toteamiseen, että palvelualalla vielä olevia 

monia esteitä on poistettava; muistuttaa, 

että vielä on paljon tehtävää aitojen 

eurooppalaisten sisämarkkinoiden 

aikaansaamiseksi; 

11. on tyytyväinen sisämarkkinoiden 

merkityksen tunnustamiseen sekä sen 

toteamiseen, että palvelualalla vielä olevia 

monia esteitä on poistettava ja samalla 

varmistettava sekä asianmukainen 

sääntely yleishyödyllisessä tarkoituksessa 

että tämän alan työntekijöiden oikeuksien 

suojelu; muistuttaa, että vielä on paljon 

tehtävää aitojen eurooppalaisten 

sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi; pyytää 

tekemään perusteellisen ja 

riippumattoman arvion palveludirektiivin 

vaikutuksesta kestävään ja osallistavaan 

kasvuun, työllisyyteen, kuluttajansuojaan 

ja yleistä taloudellista etua koskeviin 

palveluihin; 

Or. en 

 

 

 


