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Tarkistus  1 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

2 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– puuttua työ- ja yksityiselämän 

yhteensovittamisen haasteisiin ja naisten 

ja miesten välisiin palkka- ja eläke-eroihin; 

– puuttua naisten ja miesten välisiin 

palkka- ja eläke-eroihin ja työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen 

haasteisiin, muun muassa hyväksymällä 

kunnianhimoisia ehdotuksia äitiyslomaa 

ja hoitovapaata koskevaksi direktiiviksi ja 

tarjoamalla kokopäiväisen 

varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon 

erityisesti sen varmistamiseksi, että naiset 

ja miehet ovat tasa-arvoisia hoivan 

antajia ja tasa-arvoisia ansiotulojen 

hankkijoita sekä naisten työmarkkinoille 

osallistumisen lisäämiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on vakuuttunut siitä, että EU voi olla 

johtavassa asemassa maailmassa, kunhan 

se hyödyntää sisämarkkinoiden täyden 

potentiaalin ja edistää yrittäjyyttä, 

oikeudenmukaista kilpailua ja 

investointeja innovointiin; 

5. katsoo, että pelkästään BKT:n kasvuun 

ja luonnonvarojen jatkuvaan 

liikakäyttöön perustuvat taloudelliset 

mallit ja finanssitalouden korostuminen 

ovat saavuttaneet rajansa; katsoo, että 

unionin on vastedes asetettava kestävyys 

kaiken järkevän, tulevaisuuteen 

suuntautuvan ja kriisin ratkaisemiseen 

kykenevän talouspolitiikan ytimeen; 

katsoo, että vakiintuneiden markkina-

asemien puolustaminen saattaa olla este 

uuden taloudellisen mallin käyttöönotolle; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. katsoo, että unionin on kehitettävä 

konkreettisia ratkaisuja pakolaiskriisiin 

puuttumalla erityisesti pakolaiskriisin 

perimmäisiin syihin, lujittamalla 

yhteistyötä muuttoliikevirtojen 

kauttakulku- ja alkuperämaiden kanssa ja 

käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia 

politiikkoja ja välineitä niiden vakauden, 

jälleenrakentamisen ja kehityksen 

varmistamiseksi; 

17. katsoo, että unionin on kehitettävä 

konkreettisia ratkaisuja pakolaiskriisiin 

puuttumalla erityisesti pakolaiskriisin 

perimmäisiin syihin kokonaisvaltaisilla 

toimintapoliittisilla ratkaisuilla, joihin 

sisältyy kehitys-, kauppa-, ilmasto- ja 

investointipolitiikkojen johdonmukaisuus, 

samalla kun varmistetaan turvallinen ja 

laillinen maahanpääsy kansainvälistä 

suojelua hakeville henkilöille; 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. korostaa, että EU:n sisäinen ja ulkoinen 

turvallisuus ovat yhä useammin yhteydessä 

toisiinsa; 

24. korostaa, että EU:n sisäinen ja ulkoinen 

turvallisuus ovat yhä useammin yhteydessä 

toisiinsa; toistaa kuitenkin, että 

kansalaisvapauksia, perusoikeuksia ja 

vapaan liikkuvuuden periaatetta 

uhkaavien, lähinnä symbolisten ja 

repressiivisten laajamittaisten tarkkailu- 

ja rajavalvontatoimien käyttöön 

ottaminen ei ole oikea ratkaisu; 

Or. en 
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Tarkistus  5 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

30 kohta – 6 luetelmakohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. edistetään kauppaa tärkeänä 

välineenä, joka tukee kasvua, työllisyyttä 

ja kilpailukykyä ja edistää unionin 

ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen 

liittyviä normeja; nykyaikaistetaan ja 

käytetään tehokkaasti unionin kaupan 

puolustamisvälineitä, ja käytetään 

aiheellisissa tapauksissa epätavallisia 

menetelmiä; 

30. hylätään laaja-alainen talous- ja 

kauppasopimus (CETA), 

palvelukauppasopimus (TiSA) ja 

transatlanttinen kauppa- ja 

investointikumppanuus (TTIP) ja 

todetaan, että Euroopan kansalaiset ja 

Euroopan parlamentti suhtautuvat yhä 

kriittisemmin vapaakauppasopimusten 

todellisiin vaikutuksiin, sillä niillä voi olla 

myös epätoivottuja vaikutuksia 

työllisyyteen, kilpailukykyyn ja 

ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä 

koskeviin EU:n normeihin; vaaditaan, 

että unionin kaupan puolustamisvälineitä 

uudenaikaistetaan ja kauppapolitiikan 

toimet suunnitellaan johdonmukaisesti 

unionin kehitystavoitteiden, 

ilmastotavoitteiden, ympäristöalan 

painopisteiden sekä sosiaalisten ja 

ihmisoikeusnormien kanssa; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  
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Tarkistus  6 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. katsoo, että unionin on pyrittävä 

lisäämään taloudellista ja sosiaalista 

lähentymistä noudattaen täysimääräisesti 

vakaus- ja kasvusopimusta sekä 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteita; 

36. vaatii, että unionin on pyrittävä 

taloudellisten ja sosiaalisten sekä 

resursseja koskevien indikaattorien 

ylöspäin tapahtuvaan lähentymiseen; 

katsoo, että talouden ohjausjärjestelmän 

kehystä olisi uudistettava tämän 

saavuttamiseksi; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 7 

Tarkistus  7 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. katsoo, että unionin on parannettava 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson uskottavuutta, 

johdonmukaisuutta, kansallista omaksi 

kokemista ja demokraattista oikeutusta, 

jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 

panevat täytäntöön maakohtaiset 

suositukset ja rakenteelliset uudistukset ja 

investoinnit talouksiensa uudistamiseksi, 

kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä 

eriarvoisuuden ja epätasapainon 

torjumiseksi; 

38. katsoo, että unionin on parannettava 

nykyisen talouden ohjausjärjestelmän 

kehyksen uskottavuutta, 

johdonmukaisuutta, kansallista omaksi 

kokemista, demokraattista oikeutusta, 

kestävyyttä sekä sukupuoliulottuvuutta ja 

sosiaalista ulottuvuutta ottamalla 

käyttöön yksinkertaisemmat, suhdanteita 

tasoittavat ja avoimet säännöt, joilla 

vältetään moraalikatoa, ja varmistamalla 

makrotalouden epätasapainotilojen 

symmetrinen korjaaminen ja 

kannustamalla julkisia investointeja; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. kehottaa kaikkia unionin toimielimiä 

pyrkimään mahdollisimman korkeisiin 

avoimuutta, vastuunalaisuutta ja 

rehellisyyttä koskeviin normeihin sekä 

torjumaan eturistiriitoja; 

48. toteaa, että piilossa tapahtuva ja 

yksipuolinen edunvalvonta on merkittävä 

uhka päätöksenteolle ja yleiselle edulle, ja 

vaatii tämän vuoksi kaikkia unionin 

toimielimiä pyrkimään mahdollisimman 

korkeisiin avoimuutta, vastuunalaisuutta ja 

rehellisyyttä koskeviin normeihin ja 

väsymättä torjumaan taipumusta katsoa 

eturistiriitoja läpi sormien , sillä tämä 

haittaa tehokkuutta, 

oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon 

luotettavuutta; antaa lisäksi tukensa 

säädösehdotukselle väärinkäytösten 

paljastajien Euroopan laajuisesta 

suojelusta sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla, ja palauttaa komission mieleen, 

että parlamentti on toistuvasti vaatinut 

tätä; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 9 

Tarkistus  9 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 49 a. pyytää vahvistamaan, että komissio 

neuvottelee Yhdistyneen kuningaskunnan 

kanssa 50 artiklan mukaisesta 

menettelystä; 

Or. en 
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Tarkistus  10 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että Euroopassa on nyt monia 

yhteisiä ja globaaleja haasteita mutta monet 

kansalaiset ovat myös yhä turhautuneempia 

ja huolestuneempia epävarmojen 

tulevaisuudennäkymien ja puuttuvien 

mahdollisuuksien vuoksi, mihin kansalaiset 

odottavat päätöksentekijöiltä vastauksia; 

toteaa, että Euroopan unioni ei voi olla 

ainoastaan talouteen liittyvä hanke, jos sen 

halutaan menestyvän; toteaa, että 

kansalaiset on kiireellisesti saatava jälleen 

Eurooppa-hankkeen puolelle ja on 

lujitettava taloudellista, sosiaalista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta; 

B. toteaa, että Euroopassa on nyt monia 

yhteisiä ja globaaleja haasteita mutta monet 

kansalaiset ovat myös yhä turhautuneempia 

ja huolestuneempia epävarmojen 

tulevaisuudennäkymien ja puuttuvien 

mahdollisuuksien vuoksi, mihin kansalaiset 

odottavat päätöksentekijöiltä vastauksia; 

toteaa, että Euroopan unioni ei voi olla 

ainoastaan talouteen liittyvä hanke, jos sen 

halutaan menestyvän; toteaa, että 

kansalaiset on kiireellisesti saatava jälleen 

Eurooppa-hankkeen puolelle muuttamalla 

EU-politiikkojen suuntaa merkittävällä 

tavalla ja on lujitettava taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta; 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE 

Komission vuoden 2017 työohjelma 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että parlamentilla 

on – sen omista puutteista huolimatta – 

erityinen vastuu määriteltäessä yhteistä 

eurooppalaista etua ja sen olisi autettava 

pääsemään eroon nykyisistä jakolinjoista 

neuvostossa, jonka päätöksenteko on liian 

usein lamaantunut jäsenvaltioiden välisen 

tinkimisen ja ”nollasummapeliin” 

perustuvien asenteiden takia; 

Or. en 

 

 


