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23.2.2016 A8-0030/6 

Tarkistus  6 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisenä vuoden 2016 

vuotuista kasvuselvityspakettia ja 

ehdotettua keinovalikoimaa, johon kuuluu 

investointeja, rakenneuudistuksia ja 

vastuullista finanssipolitiikkaa ja jossa 

pyritään edistämään suurempaa kasvua 

sekä lujittamaan Euroopan elpymistä ja 

korkeammalle tasolle tähtäävää 

lähentymistä; korostaa, että tarvitaan 

huomattavia kansallisia ponnistuksia 

rakenneuudistusten täytäntöönpanossa 
sekä tehokkaampaa EU:n tason 

koordinointia, jotta saadaan aikaan 

vankempi talouden elpyminen ja kestävää, 

laajasti jaettua vaurautta; 

1. pitää myönteisenä vuoden 2016 

vuotuista kasvuselvityspakettia ja 

ehdotettua keinovalikoimaa, johon kuuluu 

investointeja, rakenneuudistuksia ja 

vastuullista finanssipolitiikkaa ja jossa 

pyritään edistämään suurempaa kasvua 

sekä lujittamaan Euroopan elpymistä ja 

korkeammalle tasolle tähtäävää 

lähentymistä; korostaa, että tarvitaan 

huomattavia kansallisia ponnistuksia 

pantaessa täytäntöön rakenneuudistuksia, 

joilla varmistetaan hyvin toimivat työn, 

tavaroiden, palvelujen ja pääomien 

markkinat, laadukkaat 

koulutusjärjestelmät, nykyaikaiset ja 

tehokkaat sosiaaliturvajärjestelmät sekä 

edistetään innovointia ja yrittäjyyttä; 

katsoo että tarvitaan myös tehokkaampaa 

EU:n tason koordinointia, jotta saadaan 

aikaan vankempi talouden elpyminen ja 

kestävää, laajasti jaettua vaurautta; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/7 

Tarkistus  7 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa käyttämään Euroopan 

strategisten investointien rahastoa 

mahdollisimman täysimääräisesti 

sellaisten korkeamman riskin hankkeiden 

tukemiseen, jotka eivät saa rahoitusta 

muualta, sekä kasvun, työpaikkojen ja 

koheesion edistämiseen; kehottaa 

jäsenvaltioita ja Euroopan strategisten 

investointien rahastoa ottamaan alue- ja 

paikallisviranomaiset alusta lähtien tiiviisti 

mukaan hankejatkumoiden ja 

investointijärjestelyjen kehittämiseen 

Euroopan investointineuvontakeskuksen ja 

Euroopan investointihankeportaalin avulla; 

korostaa myös, että on tärkeää hyödyntää 

kaikkea mahdollista Euroopan strategisten 

investointien rahaston ja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen välistä 

synergiaa; 

8. kehottaa käyttämään Euroopan 

strategisten investointien rahastoa siten, 

että sitä käytetään mahdollisimman 

tehokkaasti tukemaan strategisia ja 

taloudellisesti elinkelpoisia hankkeita sen 

toimeksiannon mukaisesti; kehottaa 

jäsenvaltioita ja Euroopan strategisten 

investointien rahastoa ottamaan alue- ja 

paikallisviranomaiset alusta lähtien tiiviisti 

mukaan hankejatkumoiden ja 

investointijärjestelyjen kehittämiseen 

Euroopan investointineuvontakeskuksen ja 

Euroopan investointihankeportaalin avulla; 

korostaa myös, että on tärkeää hyödyntää 

kaikkea mahdollista Euroopan strategisten 

investointien rahaston ja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen välistä 

synergiaa; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/8 

Tarkistus  8 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. vaatii toteuttamaan lisätoimia 

korkealuokkaisten työpaikkojen 

luomiseen ja joustavien työmarkkinoiden 

kehittämiseen siten, että sirpaloitumista 

vähennetään; korostaa kestävien ja 

tehokkaiden sosiaaliturvajärjestelmien 

merkitystä; muistuttaa, että paras keino 

säilyttää eläkejärjestelmien kestävyys on 

huolehtia korkeasta työllisyysasteesta; 

16. vaatii toteuttamaan lisätoimia, jotta 

voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja, 

poistaa työmarkkinoille pääsyn esteitä 

erityisesti nuorilta ja kehittää kestäviä 

työmarkkinoita, joiden segmentoituminen 

on vähäistä; korostaa kestävien ja 

tehokkaiden sosiaaliturvajärjestelmien 

merkitystä; muistuttaa, että paras keino 

säilyttää eläkejärjestelmien kestävyys on 

huolehtia korkeasta työllisyysasteesta; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/9 

Tarkistus  9 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. vaatii panemaan täytäntöön vakaus- ja 

kasvupaketin samalla, kun voimassa olevia 

joustavuuslausekkeita käytetään 

täysimääräisesti 13. tammikuuta 2015 

annetun komission tiedonannon 

(COM(2015)0012) mukaisesti muun 

muassa suurten investointien ja 

rakenneuudistusten tukemiseen sekä 

turvallisuusuhkien ja pakolaisvirtojen 

käsittelemiseen; 

21. vaatii panemaan täytäntöön vakaus- ja 

kasvupaketin samalla, kun voimassa olevia 

joustavuuslausekkeita käytetään 

investointien ja rakenneuudistusten 

tukemiseen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/10 

Tarkistus  10 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää myönteisenä komission kuusi 

kuukautta ennen maakohtaisia suosituksia 

antamaa euroalueen talouspolitiikkaa 

koskevaa suositusta, joilla syvennetään 

toiminnan koordinointia Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan, komission 

puheenjohtajan, euroryhmän 

puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja 

Euroopan parlamentin puhemiehen 

kertomuksen ja Euroopan parlamentin 

asiaa koskevien päätöslauselmien 

seurauksena; 

24. pitää myönteisenä komission kuusi 

kuukautta ennen maakohtaisia suosituksia 

antamaa euroalueen talouspolitiikkaa 

koskevaa suositusta, joilla syvennetään 

toiminnan koordinointia Eurooppa-

neuvoston puheenjohtajan, komission 

puheenjohtajan, euroryhmän 

puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja 

Euroopan parlamentin puhemiehen 

kertomuksen ja Euroopan parlamentin 

asiaa koskevien päätöslauselmien 

seurauksena, ja erityisesti suosituksia 

uudistuksista, jotka parantavat 

tuottavuutta, edistävät työpaikkojen 

syntymistä, lisäävät kilpailukykyä, 

parantavat liiketoimintaympäristöä ja 

luovat joustavat työmarkkinat; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/11 

Tarkistus  11 

Ramon Tremosa i Balcells 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. tukee suositusta, jonka mukaan 

yksittäisten jäsenvaltioiden 

finanssipolitiikka ja niiden näkemykset 

vakaus- ja kasvupaketin vaatimuksista 

erotetaan vakauttamistarpeista sekä 

heijastusvaikutuksista; toteaa, että monille 

jäsenvaltioille tämä tarkoittaa kasvua 

edistävään julkisen talouden 

vakauttamiseen pyrkimistä; toteaa 

toisaalta, että eräät maat ovat lisänneet 

finanssipoliittista liikkumavaraansa 

vakaus- ja kasvupaketin vaatimusten 

suhteen ja että sitä voitaisiin tässä 

tilanteessa käyttää kotimaisen talouden 

tukemiseksi;  

27. tukee suositusta, jonka mukaan 

yksittäisten jäsenvaltioiden 

finanssipolitiikka ja niiden näkemykset 

vakaus- ja kasvupaketin vaatimuksista 

erotetaan vakauttamistarpeista sekä 

heijastusvaikutuksista; toteaa, että monille 

jäsenvaltioille tämä tarkoittaa kasvua 

edistävään julkisen talouden 

vakauttamiseen pyrkimistä; toteaa 

toisaalta, että eräillä mailla voi olla 

finanssipoliittista liikkumavaraa vakaus- ja 

kasvupaketin vaatimusten suhteen ja että 

sitä voitaisiin tässä tilanteessa käyttää 

kotimaisen talouden tukemiseksi 

alentamalla veroja sekä investoimalla 

infrastruktuurin nykyaikaistamiseen 

paitsi jos tällaiset toimenpiteet 

vaarantaisivat niiden 

sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden; 

Or. en 

 

 


