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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin 

yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 641, 3, 17 

 

 

2. Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin 

yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 642, 4, 17 

 

 

3. Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin 

yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * 

Mietintö: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 649, 4, 17 

 

 

4. Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin 

sitoumukset 

Päätöslauselmaesitys: B8-1042/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 (DEVE-valiokunta) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

§ 1 jälkeen 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

§ 6 jälkeen 8 GUE/NGL NHÄ + 374, 284, 15 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2 +  

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 -  

2/KÄ + 334, 233, 102 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 23 jälkeen 9 GUE/NGL KÄ + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL NHÄ + 358, 287, 27 

§ alkuper. teksti osat   

1 ↓  

2 ↓  

§ 30 jälkeen 11 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 204, 434, 25 

2/NHÄ + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL NHÄ + 361, 252, 57 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti osat   
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

1 +  

2 +  

§ 33 jälkeen 14 GUE/NGL  -  

C kappaleen jälkeen 1 Verts/ALE KÄ + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 350, 297, 29 

M kappale 4 GUE/NGL NHÄ - 292, 353, 29 

V kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 357, 300, 17 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

KÄ + 450, 213, 13 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 4, 8, 10, 11, 12 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE, ECR: V kappale 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: 

§ 32 

1. osa: teksti ilman sanoja “kumppanuuksia ja yksityisen sektorin keskeistä roolia 

elintarviketurvan parantamisessa ja ravitsemusta koskevien erityistoimien 

lisäämisessä,” 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 13 

1. osa: “pitää valitettavana, että EU:n biopolttoainepolitiikka lisää keinottelua, joka koskee 

viljelysmaata, erityisesti kaikkien hedelmällisintä ja satamien ja teiden läheisyydessä 

sijaitsevaa maata;” 

2. osa: “vaatii EU:ta poistamaan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden periaatteen 

mukaisesti julkiset kannustimet kasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotantoon;” 

 
§ 17 

1. osa: teksti ilman sanoja “ennen Brasiliassa elokuussa 2016 järjestettävää ravitsemusta 

käsittelevää korkean tason huippukokousta” 

2. osa: nämä sanat 
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G kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja “vuonna 2013 pidetyssä kasvua edistävää ravitsemusta 

koskevassa huippukokouksessa” 

2. osa: nämä sanat 

 
S&D: 

tarkistus 11 

1. osa: “kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita olemaan tukematta siementen yksityistämistä 

kehitysmaiden kanssa tehtävien talouskumppanuuksien tai kauppasopimusten 

immateriaalioikeuksia koskevilla lausekkeilla;” 

2. osa: “korostaa, että on tärkeää tehdä viljelijöiden kanssa yhteistyötä, joka koskee 

kohtuuhintaisia, paikallisesti mukautettuja ja parannettuja lajikkeita sekä sellaisen 

kestävän ja nopeasti reagoivan, kotimaisessa omistuksessa olevan 

siementuotantokapasiteetin perustamista, joka voi olla omavaraista ja jonka 

olemassa olo ei ole riippuvaista lahjoittajien rahoituksesta;” 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1. osa: “muistuttaa, että elintarvikeomavaraisuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että 

varmistetaan ihmisten mahdollisuudet maan käyttöön;” 

2. osa: “korostaa, että maananastus, joka on seurausta mittavista maahankinnoista 

kehitysmaissa, on uusi uhka elintarviketurvalle ja ravitsemukselle; kehottaa 

komissiota ryhtymään konkreettisiin toimiin maananastuksen torjumiseksi ja 

laatimaan toimintasuunnitelman maananastuksen torjumiseksi ja varmistamaan 

FAO:n maanomistusta koskevien suuntaviivojen tehokkaan toimeenpanon;” 

 
§ 27 

1. osa: “korostaa, että kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen olisi oltava kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuden periaatteen mukaisia; korostaa, että EU:n kauppa- ja 

kehityspolitiikoissa on jätettävä kehitysmaille poliittista ja taloudellista 

toimintavaraa, jotta ne voivat ottaa käyttöön tarvittavat toimet kestävän kehityksen 

ja kansalaistensa ihmisarvoisen elämän edistämiseksi,” 

2. osa: “mukaan lukien elintarvikeomavaraisuus;” 
 

 

5. Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust 

Päätöslauselmaesitys: B8-1054/2016 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätöslauselmaesitys B8-1054/2016  
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

 +  
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6. Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve 

eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 
B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1051/2016  

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 636, 12, 28 

2/NHÄ + 602, 40, 22 

§ 1 jälkeen 13 GUE/NGL NHÄ - 314, 315, 44 

§ 2 jälkeen 14 GUE/NGL NHÄ - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL NHÄ - 295, 348, 29 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 601, 64, 6 

2/NHÄ + 514, 146, 16 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 647, 26, 7 

2/NHÄ + 624, 38, 18 

3/NHÄ + 592, 58, 26 

§ 5 jälkeen  22 ECR osat   

1/NHÄ + 594, 62, 25 

2/NHÄ + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 317, 345, 18 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

29 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 386, 254, 35 

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 jälkeen 7 EFDD NHÄ - 183, 339, 156 

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 595, 54, 29 

2/NHÄ + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 358, 292, 29 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ ↓  

2/NHÄ ↓  

§ 9 jälkeen 23 ECR KÄ + 403, 220, 58 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 618, 49, 10 

2/NHÄ + 513, 151, 15 

3/NHÄ - 317, 350, 6 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 538, 58, 77 

2/NHÄ + 515, 93, 70 

3/NHÄ + 322, 282, 73 

4/NHÄ + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR NHÄ - 179, 495, 6 

§ alkuper. teksti NHÄ + 342, 289, 50 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 586, 64, 30 

2/NHÄ + 341, 273, 56 

3/NHÄ - 287, 348, 38 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 581, 59, 32 

2/NHÄ + 358, 300, 21 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 608, 59, 11 

2/NHÄ + 619, 38, 8 

3/NHÄ + 324, 321, 34 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 599, 57, 22 

2/NHÄ + 548, 119, 9 

§ 19 § alkuper. teksti NHÄ + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD NHÄ - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 349, 318, 10 

§ 20 jälkeen 16 GUE/NGL NHÄ - 279, 378, 22 

§ 21 § alkuper. teksti NHÄ + 611, 57, 9 

§ 21 jälkeen 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE NHÄ - 211, 458, 10 

§ alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 491, 164, 19 

2/NHÄ + 332, 314, 24 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 22 jälkeen 19 GUE/NGL NHÄ - 325, 329, 18 

§ 23 jälkeen 20 GUE/NGL NHÄ - 304, 370, 3 

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 639, 15, 18 

2/NHÄ + 377, 282, 16 

3/NHÄ + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD NHÄ + 345, 308, 24 

§ 25 jälkeen 33 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 316, 344, 12 

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 628, 27, 23 

2/NHÄ + 345, 301, 26 

3/NHÄ + 629, 23, 22 

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 511, 99, 68 

§ 31 jälkeen 35 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 329, 318, 32 

§ 32 jälkeen 36 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ - 306, 349, 17 

§ 33 § alkuper. teksti NHÄ + 549, 117, 10 

§ 33 jälkeen 17 GUE/NGL  -  

25 ECR osat   

1/KÄ + 442, 199, 35 

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 34 § alkuper. teksti eä +  

§ 34 jälkeen 38 S&D, 

Verts/ALE 

NHÄ + 338, 292, 49 

§ 35 § alkuper. teksti eä/KÄ + 387, 283, 7 

johdanto-osan 2 

viitteen jälkeen 

2 EFDD NHÄ - 133, 534, 9 

3 EFDD NHÄ - 131, 537, 8 

4 EFDD NHÄ - 135, 529, 10 

johdanto-osan 3 

viitteen jälkeen 

21 ECR KÄ + 336, 313, 27 

johdanto-osan 7 

viitteen jälkeen 

10 GUE/NGL  -  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 560, 65, 52 

2/NHÄ + 327, 254, 91 

C kappaleen jälkeen 11 GUE/NGL  -  

E kappale § alkuper. teksti eä -  

F kappale § alkuper. teksti eä -  

J kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 662, 14, 3 

2/NHÄ + 618, 15, 20 

L kappale § alkuper. teksti NHÄ + 543, 128, 7 

M kappale § alkuper. teksti NHÄ + 615, 51, 11 

N kappale § alkuper. teksti NHÄ + 400, 201, 79 

P kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 641, 6, 27 

2/NHÄ + 477, 165, 32 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 632, 26, 6 

2/NHÄ + 630, 30, 16 

3/NHÄ + 643, 7, 19 

R kappaleen jälkeen 5 EFDD NHÄ + 337, 305, 31 

S kappaleen jälkeen 12 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 472, 103, 99 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tarkistukset 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: tarkistus 24, kappale I, § 15 (2. osa), 22 (2. osa), lopullinen äänestys 

EFDD: tarkistukset 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: tarkistukset 22, 26–38, § 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, kappaleet C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: tarkistukset 1, 26–38, § 27 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 11, 31, 33, kappale N 

GUE/NGL: § 6, 12 

PPE: § 12, 22, 35, kappaleet E, F 

ALDE: § 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, kappaleet C, E, M, P, Q 
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Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 17 

1. osa: “katsoo, että unionin rahastot antavat hyvän mahdollisuuden rahoittaa kestäviä 

investointeja energian ja julkisen liikenteen infrastruktuureihin ja tietotekniikan 

älykkääseen käyttöön;” 

2. osa: “kehottaa parantamaan unionin varojen ja kaikkien Euroopan investointipankin 

(EIP) hallinnoimien rahoitusvälineiden käyttöön sovellettavien kriteerien ja 

erityisesti työllisyys-, ympäristö- ja sosiaalikriteerien täytäntöönpanoa;” 

 
§ 22 

1. osa: “katsoo, että verovilppi esimerkiksi siirtämällä kiinteää omaisuutta, aineetonta 

omaisuutta tai palveluja yritysten välillä alhaisin hinnoin (siirtohinnat) olisi 

estettävä” 

2. osa: “ja että tämä johtuu myös vero- ja kauppakysymysten puutteellisesta unionin tason 

koordinoinnista; kehottaa lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja lähentymistä 

vero-, sosiaali- ja budjettiasioissa;” 

 
J kappale 

1. osa: “ottaa huomioon, että esimerkiksi Alstomin ja Caterpillarin edustama 

eurooppalainen teollisuus tuottaa runsaasti lisäarvoa ja sillä on tunnustettua 

asiantuntemusta; ottaa huomioon, että tällä hetkellä tähän unionin kannalta 

keskeiseen ja strategiseen teollisuudenalaan kohdistuu voimakasta maailmanlaajuista 

kilpailua” 

2. osa: “kolmansista maista, jotka tuovat edullisempia tuotteita Euroopan markkinoille 

noudattamalla aggressiivista ja nopeasti laajenevaa politiikkaa kaikilla mantereilla 

usein hallitustensa poliittisella ja taloudellisella tuella;” 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: “muistuttaa, että on nopeasti sovittava kaupan puolustusmekanismeja koskevien 

sääntöjen tarkistamisesta, jotta voidaan merkittävästi vahvistaa niitä tehostamalla 

niiden reagointikykyä ja vaikuttavuutta;” 

2. osa: “kehottaa komissiota ottamaan huomioon, mitä sosiaalisia ja taloudellisia 

vaikutuksia markkinatalousaseman myöntämisestä valtiojohtoisille tai muille kuin 

markkinavetoisille talouksille voi aiheutua unionin teollisuudenalojen 

kilpailukyvylle;” 

 
§ 8 

1. osa: teksti ilman sanoja “Eurooppa 2020 -strategian” 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

tarkistus 22 

1. osa: teksti ilman sanoja “ja säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten 

vähentäminen sekä tarpeettoman lainsäädännön kumoaminen” 

2. osa: nämä sanat 

 
tarkistus 25 

1. osa: teksti ilman sanoja “parantaa kilpailukykyä ja” 

2. osa: nämä sanat 
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P kappale 

1. osa: “ottaa huomioon, että rakennuskoneiden kauppa unionissa on viime vuosina kärsinyt 

voimakkaista häiriöistä, jotka liittyvät julkisten ja yksityisten investointien 

vähenemiseen” 

2. osa: “mutta myös tuotantokustannusten kasvuun raaka-aineiden hintojen nousun myötä;” 

 
PPE: 

§ 13 

1. osa: teksti ilman sanoja “joiden arvosta yli 50 prosenttia tuotetaan unionin ulkopuolella” 

ja “muistuttaa, että on saatava pikaisesti aikaan sopimus ”kansainvälisestä julkisten 

hankintojen välineestä”;” 

2. osa: “joiden arvosta yli 50 prosenttia tuotetaan unionin ulkopuolella” 

3. osa: “muistuttaa, että on saatava pikaisesti aikaan sopimus ”kansainvälisestä julkisten 

hankintojen välineestä”;” 

 
§ 14 

1. osa: teksti ilman sanoja “ja ympäristömerkinnöillä” 

2. osa: nämä sanat 

 
Q kappale 

1. osa: “ottaa huomioon, että teollisuustuotteiden reilun kaupan on kunnioitettava 

työntekijöiden oikeuksia ja ympäristösääntöjä;” 

2. osa: “ottaa huomioon, että investoinnit uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen 

ovat keskeinen tekijä, joka vaikuttaa teollisuustuotteisiin tehtäviin investointeihin ja 

joka voi luoda myönteisiä kehiä;” 

3. osa: “ottaa huomioon, että innovaatio ja investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, 

työpaikkoihin ja taitojen kehittämiseen ovat keskeisiä kestävän kasvun kannalta;” 

 
C kappale 

1. osa: “ottaa huomioon, että vuosina 2013–2015 tehdyt tuotantokulujen vähennykset olivat 

tehneet tehtaan tuotteista houkuttelevampia kuin EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet; 

ottaa huomioon, että Caterpillar päätti kuitenkin sulkea tehtaan” 

2. osa: “siirtääkseen tuotannon muille tehtaille, joiden sosiaaliset ja ympäristönsuojeluun 

liittyvät normit ovat alhaisemmat kuin ne, joita sovelletaan eurooppalaiseen 

teollisuuteen;” 

 
ALDE: 

§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja “paikallisille talouksille ja yhteisöille” ja “ja paikallisia talouksia 

sekä autetaan alueita” 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1. osa: “muistuttaa, että Eurooppa on sosiaalinen markkinatalous, jossa pyritään 

saavuttamaan kestävä taloudellinen ja osallistava kasvu; pitää valitettavana, että ei 

ole olemassa todellista unionin teollisuuspolitiikkaa, joka myös suojelee unionin 

työntekijöitä; kehottaa siksi komissiota laatimaan unionille todellisen pitkän 

aikavälin teollisuusstrategian, jotta voidaan saavuttaa se” ja ”että teollisuuden osuus 

on 20 prosenttia bruttokansantuotteesta; 

2. osa: “Eurooppa 2020 -strategian mukainen tavoite” 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1. osa: teksti ilman sanoja “energiatehokkuuteen, kiertotalouteen” ja “korostaa tässä 

yhteydessä julkisten ja yksityisten investointien vähenemisen ja sisäisen kulutuksen 

supistumisen kielteisiä vaikutuksia, vaikka molempia olisi kannustettava kasvun 

stimuloimiseksi;” 

2. osa: “energiatehokkuuteen, kiertotalouteen” 

3. osa: “korostaa tässä yhteydessä julkisten ja yksityisten investointien vähenemisen ja 

sisäisen kulutuksen supistumisen kielteisiä vaikutuksia, vaikka molempia olisi 

kannustettava kasvun stimuloimiseksi;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: teksti ilman sanoja “ulospäin katsovan ja kilpailukykyisen unionin 

sääntelykehyksen, jolla houkutellaan ja ylläpidetään yksityisiä investointeja, 

säilytetään” 

2. osa: “ulospäin katsovan ja kilpailukykyisen unionin sääntelykehyksen, jolla houkutellaan 

ja ylläpidetään yksityisiä investointeja, säilytetään” ilman sanaa “-sääntely” 

3. osa: “-sääntely” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1. osa: “toteaa myös, että valtiontukisäännöt on räätälöitävä paremmin siten, että voidaan 

tuottaa innovaatioita ja kestävyyttä” 

2. osa: “sekä täyttää tavoitteet, jotka koskevat korkean työllisyystason edistämistä ja 

sosiaalipolitiikkojen tukemista” ilman sanaa “tukemista” 

3. osa: “tukemista” 

4. osa: “Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 artiklan mukaisesti” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1. osa: teksti ilman sanoja “yhdessä jäsenvaltioiden kanssa johdonmukaista ja kattavaa 

teollisuuspolitiikkaa koskevan unionin strategian, jonka tavoitteena on Euroopan 

uudelleenteollistaminen ja joka perustuu muun muassa digitalisointiin (erityisesti” ja 

“kehottaa tämän vuoksi lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja lähentymistä vero-, 

sosiaali- ja budjettiasioissa, jotta voidaan helpottaa yhteisten teollisuushankkeiden 

syntymistä;” 

2. osa: “yhdessä jäsenvaltioiden kanssa johdonmukaista ja kattavaa teollisuuspolitiikkaa 

koskevan unionin strategian, jonka tavoitteena on Euroopan uudelleenteollistaminen 

ja joka perustuu muun muassa digitalisointiin (erityisesti” 

3. osa: “kehottaa tämän vuoksi lisäämään jäsenvaltioiden yhteistyötä ja lähentymistä vero-, 

sosiaali- ja budjettiasioissa, jotta voidaan helpottaa yhteisten teollisuushankkeiden 

syntymistä;” 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1. osa: “painottaa, että teknisen osaamisen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää erityisesti 

valmistavan teollisuuden alalla; painottaa, että on edistettävä ammattitaitoisten 

teknisten työntekijöiden tärkeyttä; katsoo, että vihreän talouden 

nettotyöllistämispotentiaalin maksimoimiseksi on ratkaisevaa tarjota nykyiselle 

työvoimalle sopivia tilaisuuksia hankkia uutta, kiertotaloudessa tarvittavaa 

osaamista; muistuttaa, että ammattitaitoinen työvoima on tuotannon kannattavuuden 

kannalta tärkeää;” ilman sanaa “vihreän” 

2. osa: “vihreän” 

3. osa: “painottaa, että koulutusjärjestelmien, korkeakoulujen ja työmarkkinoiden synergiaa 

on edistettävä muun muassa lisäämällä työharjoittelua ja yhteistyötä yritysten kanssa 

innovatiivisten klustereiden perustamisessa;” 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1. osa: “katsoo, että kaikki uudelleenjärjestelyt olisi selitettävä ja perusteltava 

sidosryhmille, mukaan luettuna aiheellisissa tapauksissa suunniteltujen 

toimenpiteiden valinta ja mahdolliset vaihtoehdot;” ilman sanoja “aiheellisissa 

tapauksissa” 

2. osa: “aiheellisissa tapauksissa” 

3. osa: “kehottaa paikalliseen vuoropuheluun, joka kattaa kaikki sidosryhmät ja jossa 

käsitellään uudelleenjärjestelyjen mahdollisimman hyvää toteuttamista;” 
 

Muuta 

Tarkistus 27 peruutettiin.  

 


