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23.2.2016 A8-0030/12 

Tarkistus  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. kehottaa komissiota jäädyttämään 

meneillään olevat TTIP- ja TISA-

neuvottelut ja pidättymään 

markkinatalouden aseman (MES) 

myöntämisestä Kiinalle, kun otetaan 

huomioon merkittävät kielteiset 

vaikutukset työpaikkoihin ja 

taloudelliseen toimeliaisuuteen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/13 

Tarkistus  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on perillä yksityisellä sektorilla 

tapahtuvasta velkavivun purkamista 

koskevasta prosessista; korostaa, että 

Euroopan investointien määrä on selvästi 

pienempi kuin ennen kriisiä; pitää tältä 

osin tärkeänä pankkiunionin ja pankkien 

rakenneuudistusten nopeaa valmiiksi 

saattamista sekä pk-yrityksiin 

kohdistuvien pääomainvestointien 

tehostamista pääomamarkkinaunionin 

ansiosta; kehottaa käyttämään Euroopan 

strategisten investointien rahastoa ja 

COSME-ohjelmaa mahdollisimman 

paljon, jotta parannetaan pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta; katsoo, 

että sisämarkkinoiden sääntelyn parempi 

ennakoitavuus lisäisi sijoittajien 

luottamusta; 

10. on perillä yksityisellä sektorilla 

tapahtuvasta velkavivun purkamista 

koskevasta prosessista; korostaa, että 

Euroopan investointien määrä on selvästi 

pienempi kuin ennen kriisiä; pitää tältä 

osin tärkeänä, että saadaan nopeasti 

aikaan vahva pankkiunioni ja pankkien 

rakenneuudistuksia, jotka perustuvat 

kaupankäyntitoimintojen ja keskeisen 

luotonantotoiminnan selkeään 

erottamiseen toisistaan ja jotka 

toteutetaan täydellä ja rajoittamattomalla 

talletussuojalla, jolla on hätärahoituksen 

antajana toimivan kansallisen 

keskuspankin tuki, jotta voidaan 

saavuttaa yksinkertaisempi ja 

uskottavampi pankkien kriisinratkaisun 

kehys ja estää uudet pankkikriisit samalla 

kun suojellaan tallettajia, säästäjiä ja 

veronmaksajia; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Tarkistus  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. panee huolestuneena merkille 

pääomamarkkinaunionin perustamista 

koskevan ehdotuksen, jolla pyritään 

tehostamaan pääomamarkkinoiden ja 

rahoitusvälineiden roolia unionissa; 

korostaa, että rahoitusalan 

jatkokehityksellä on taipumus vaikuttaa 

kielteisesti tuottaviin investointeihin ja 

reaalitalouteen samalla kun se lisää 

rahoitusalan epävakautta ja 

järjestelmäriskiä; kehottaa saattamaan 

nopeasti valmiiksi rahoitusalan 

kauaskantoisen uudistuksen, jossa 

puututaan keinotteluun ja riskipitoisiin 

välineisiin, jotta tasapainotetaan 

uudelleen sen rooli reaalitaloudessa 

samalla kun vahvistetaan 

rahoitusmarkkinoiden valvonnan laatua; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Tarkistus  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että inhimilliseen pääomaan 

ja etenkin koulutukseen ja innovointiin on 

tärkeää sijoittaa myös työmarkkinoiden 

uudistusten puitteissa; korostaa tarvetta 

parantaa kansallisia koulutusjärjestelmiä 

sekä elinikäistä oppimista ja mukauttaa ne 

EU:n työmarkkinoiden uusiin taito- ja 

osaamistarpeisiin; painottaa, että kaikki 

tämä antaa innovoinnille keskeisen aseman 

kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä 

edistävänä tekijänä; kehottaa jäsenvaltioita 

tältä osin parantamaan julkisten 

investointien tuottavuutta; 

11. korostaa, että inhimilliseen pääomaan 

ja etenkin koulutukseen ja innovointiin on 

tärkeää sijoittaa myös työmarkkinoiden 

uudistusten puitteissa; korostaa tarvetta 

parantaa kansallisia koulutusjärjestelmiä 

sekä elinikäistä oppimista ja mukauttaa ne 

EU:n työmarkkinoiden uusiin taito- ja 

osaamistarpeisiin; painottaa, että kaikki 

tämä antaa innovoinnille keskeisen aseman 

kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä 

edistävänä tekijänä; vaatii tätä varten 

vapauttamaan julkiset tuottavat 

investoinnit välittömästi talousarviota 

koskevien sääntöjen soveltamisesta; 
kehottaa jäsenvaltioita tältä osin 

parantamaan julkisten investointien 

tuottavuutta; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Tarkistus  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

EFDD-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 

korkealuokkaisten työpaikkojen luomiseen 

ja joustavien työmarkkinoiden 

kehittämiseen siten, että sirpaloitumista 

vähennetään; korostaa, että tarvitaan 

kestäviä ja tehokkaita 

sosiaaliturvajärjestelmiä ja riittäviä 

tulotukimekanismeja kansallisella tasolla, 

jotta voidaan torjua köyhyyttä ja 

sosiaalista syrjäytymistä; muistuttaa, että 

paras keino säilyttää eläkejärjestelmien 

kestävyys on huolehtia korkeasta 

työllisyysasteesta; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/18 

Tarkistus  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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. on huolissaan komission esittämästä 

euroalueen talouspolitiikkaa koskevasta 

suosituksesta askeleena kohti EMUn 

syventämistä ja toiminnan koordinointia 

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, 

komission puheenjohtajan, euroryhmän 

puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja 

Euroopan parlamentin puhemiehen 

kertomuksen seurauksena, kun otetaan 

huomioon merkittävät talouden 

vääristymät ja epätasapaino, jonka 

yhtenäisvaluutta on aiheuttanut valuutta-

alueella, joka on hyvin kaukana 

ihanteellisesta; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Tarkistus  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 a. toteaa, että eurolla on valuuttana 

epäsymmetrinen vaikutus eri 

kansantalouksiin, kun heikommat 

taloudet kärsivät suhteettoman suurista 

mukautumiskustannuksista, jotka 

aiheutuvat niiden talouteen nähden 

yliarvostetusta valuutasta, kun taas 

vahvemmat taloudet laajentavat vientiään 

ja kerryttävät haitallisia vaihtotaseen 

ylijäämiä aliarvostetun valuutan johdosta; 

korostaa yhtenäisvaluutan roolia tekijänä, 

joka johtaa kestämättömien 

makrotaloudellisten epätasapainotilojen 

muodostumiseen ja maiden välisten 

rakenteellisten erojen kasvuun; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Tarkistus  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  26 a. kehottaa komissiota aktivoimaan 

makrotalouden epätasapainoa koskevan 

menettelyn korjaustoimet, jotta voidaan 

asianmukaisella tavalla puuttua liiallisiin 

vaihtotaseen ylijäämiin, joita euroalueen 

ydinmaille ja erityisesti Saksalle ja 

Alankomaille on kertynyt; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Tarkistus  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. pitää valitettavana, että 

mukautumistaakka kohdistuu ensi sijassa 

alijäämäisiin maihin, jotka joutuvat 

kärsimään sisäisen devalvaation ja 

verotuksen kiristämisen politiikkoihin 

liittyvät haittavaikutukset, kun taas 

ylijäämäiset maat jatkavat vaihtotaseen 

ylijäämien kerryttämistä, mikä pahentaa 

epätasapainoa ja eroja euroalueella;  

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/22 

Tarkistus  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. panee merkille joulukuussa 2015 

kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät talous- ja rahaliitosta ja kehottaa 

komissiota aloittamaan pitkän ajanjakson 

toimenpiteiden valmistelun 

mahdollisimman pian;  

32. panee merkille joulukuussa 2015 

kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät talous- ja rahaliitosta ja kehottaa 

komissiota aloittamaan pitkän ajanjakson 

toimenpiteiden valmistelun 

mahdollisimman pian; kehottaa tässä 

yhteydessä harkitsemaan, tarvitaanko 

demokraattisia poistumis- ja opt-out-

mekanismeja maille, jotka haluavat 

irtautua EMU-alueesta tai jäädä sen 

ulkopuolelle; korostaa, että on tärkeää 

tutkia toimielinten tasolla asianmukaisesti 

mahdollisuutta valmistella vaihtoehtoinen 

suunnitelma euroalueen häiriötöntä 

purkamista varten; 

Or. en 

 

 


