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21.10.2015 A8-0298/12 

Tarkistus  12 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. aikoo lisäksi toteuttaa toimia 

ratkaistakseen eurooppalaisia 

maanviljelijöitä ja etenkin maidontuottajia 

koskevan tämänhetkisen kriisin ja 

sisällyttää jo tässä vaiheessa vuoden 2016 

talousarviota koskevaan kantaansa 

500 miljoonan euron tuen komission 

ilmoittamille kiireellisille toimenpiteille; 

luottaa siihen, että komission 

oikaisukirjelmässä nro 2/2016 voidaan 

määritellä tarkalleen budjettikohdat, joihin 

tämän vuoksi osoitetaan lisärahoitusta; on 

tyytyväinen, että komissio päätti siirtää 

kriisivaraukseen vuoden 2015 

talousarviossa osoitetut, käyttämättä 

jääneet määrärahat vuoden 2016 

talousarvioon, ja toteaa, että näistä 

käyttämättä jääneistä varoista maksetaan 

korvaukset asetuksen (EU) N:o 1306/2013 

mukaisten suorien tukien saajille; 

6. aikoo lisäksi toteuttaa toimia 

ratkaistakseen eurooppalaisia 

maanviljelijöitä ja etenkin maidontuottajia 

koskevan tämänhetkisen kriisin ja 

sisällyttää jo tässä vaiheessa kantaansa 

vuoden 2016 talousarvioon otettavat 

lisävarat, joilla osallistutaan 

500 miljoonan euron tukeen komission 

ilmoittamille kiireellisille toimenpiteille; 

luottaa siihen, että komission 

oikaisukirjelmässä nro 2/2016 voidaan 

määritellä tarkalleen budjettikohdat, joihin 

tämän vuoksi osoitetaan lisärahoitusta, 

sekä lisärahoituksen määrä; palauttaa 

mieliin, että ilman tarjonnan sääntelyn 

kaltaisia toimia kiireellisellä avulla ei 

voida ratkaista tehokkaasti 

maatalousmarkkinoiden nykyistä 

kestämätöntä tilannetta ja että lisäksi 

vanhentuneiden välineiden käyttö 

rakenteellisen ylijäämän viennin 

tukemiseksi tehokkaasti on todettu 

haitalliseksi kehitysmaiden markkinoiden 

ja maanviljelijöiden kannalta; katsoo 

näin ollen, että lisärahoitus ei saisi johtaa 

siihen, että unionin vienti kehitysmaihin 

lisääntyy ja vientihinnat vaarantavat 

markkinat ja toimeentulon kyseisissä 

maissa; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Tarkistus  13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. pitää valitettavana, että komission 

asiantuntijaryhmät eivät ole edelleenkään 

tasapainoisia, sillä yritysten edut ovat 

liian vahvasti edustettuina; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Tarkistus  14 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. vahvistaa kannattavansa ITER-

ohjelmaa ja on sitoutunut varmistamaan 

sen asianmukaisen rahoituksen; on 

kuitenkin huolissaan ohjelman 

mahdollisista lisäviivästyksistä ja -

kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarvioon mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen valitettavana, 

ettei parlamentti voinut verrata vuoden 

2016 ITER-määrärahojen tasoa ajan tasalla 

olevaan maksusuunnitelmaan ja -

aikatauluun, jotka on määrä esittää ITER-

organisaation neuvostolle vasta 

marraskuussa 2015; odottaa kuitenkin 

tarkistetulta suunnitelmalta riittävää 

näyttöä siitä, että vuoden 2013 

vastuuvapautta koskevassa 

päätöslauselmassa
1
 esitetyt parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon ja että varainhoidon 

moitteettomuus ja menojen vaikuttavuus 

varmistetaan; aikoo nostaa tämän asian 

esiin vuoden 2016 talousarviosovittelussa; 

painottaa lisäksi, että ITER-ohjelman 

fuusioenergiahankkeen (Fusion for Energy) 

rahoitusosuuteen liittyvien 

maksuosuuksien käytön on tapahduttava 

täysin avoimesti; kehottaa ottamaan 

käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jossa 

esitetään selkeästi kansainvälisen hankkeen 

20. on huolissaan ITER-ohjelman 

todennäköisistä lisäviivästyksistä ja 

-kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarvioon mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen valitettavana, 

ettei parlamentti voinut verrata vuoden 

2016 ITER-määrärahojen tasoa ajan tasalla 

olevaan maksusuunnitelmaan ja -

aikatauluun, jotka on määrä esittää ITER-

organisaation neuvostolle vasta 

marraskuussa 2015; epäilee, että 

tarkistetussa suunnitelmassa ei ole 
riittävää näyttöä siitä, että vuoden 2013 

vastuuvapautta koskevassa 

päätöslauselmassa
1
 esitetyt parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon ja että varainhoidon 

moitteettomuus ja menojen vaikuttavuus 

varmistetaan; aikoo nostaa tämän asian 

esiin vuoden 2016 talousarviosovittelussa; 

painottaa lisäksi, että ITER-ohjelman 

fuusioenergiahankkeen (Fusion for Energy) 

rahoitusosuuteen liittyvien 

maksuosuuksien käytön on tapahduttava 

täysin avoimesti; kehottaa ottamaan 

käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jossa 

esitetään selkeästi kansainvälisen hankkeen 

käytössä olevat rahoitusresurssit ja 

arvioidaan niiden käytön tehokkuutta; 
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käytössä olevat rahoitusresurssit ja 

arvioidaan niiden käytön tehokkuutta; 

1
 Euroopan parlamentin päätöslauselma 

29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä 

vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2015)0168). 

1
 Euroopan parlamentin päätöslauselma 

29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä 

vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Tarkistus  15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. vahvistaa kannattavansa ITER-

ohjelmaa ja on sitoutunut varmistamaan 

sen asianmukaisen rahoituksen; on 

kuitenkin huolissaan ohjelman 

mahdollisista lisäviivästyksistä ja -

kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarvioon mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen valitettavana, 

ettei parlamentti voinut verrata vuoden 

2016 ITER-määrärahojen tasoa ajan tasalla 

olevaan maksusuunnitelmaan ja -

aikatauluun, jotka on määrä esittää ITER-

organisaation neuvostolle vasta 

marraskuussa 2015; odottaa kuitenkin 

tarkistetulta suunnitelmalta riittävää 

näyttöä siitä, että vuoden 2013 

vastuuvapautta koskevassa 

päätöslauselmassa
1
 esitetyt parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon ja että varainhoidon 

moitteettomuus ja menojen vaikuttavuus 

varmistetaan; aikoo nostaa tämän asian 

esiin vuoden 2016 talousarviosovittelussa; 

painottaa lisäksi, että ITER-ohjelman 

fuusioenergiahankkeen (Fusion for Energy) 

rahoitusosuuteen liittyvien 

maksuosuuksien käytön on tapahduttava 

täysin avoimesti; kehottaa ottamaan 

käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jossa 

esitetään selkeästi kansainvälisen hankkeen 

20. vahvistaa kannattavansa ITER-

ohjelmaa ja on sitoutunut varmistamaan 

sen asianmukaisen rahoituksen; on 

kuitenkin huolissaan ohjelman 

mahdollisista lisäviivästyksistä ja 

-kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarvioon mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen valitettavana, 

ettei parlamentti voinut verrata vuoden 

2016 ITER-määrärahojen tasoa ajan tasalla 

olevaan maksusuunnitelmaan ja -

aikatauluun, jotka on määrä esittää ITER-

organisaation neuvostolle vasta 

marraskuussa 2015; odottaa kuitenkin 

tarkistetulta suunnitelmalta riittävää 

näyttöä siitä, että vuoden 2013 

vastuuvapautta koskevassa 

päätöslauselmassa
1
 esitetyt parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon ja että varainhoidon 

moitteettomuus ja menojen vaikuttavuus 

varmistetaan; aikoo nostaa tämän asian 

esiin vuoden 2016 talousarviosovittelussa; 

painottaa lisäksi, että ITER-ohjelman 

fuusioenergiahankkeen (Fusion for Energy) 

rahoitusosuuteen liittyvien 

maksuosuuksien käytön on tapahduttava 

täysin avoimesti; kehottaa ottamaan 

käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jossa 

esitetään selkeästi kansainvälisen hankkeen 
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käytössä olevat rahoitusresurssit ja 

arvioidaan niiden käytön tehokkuutta; 

käytössä olevat rahoitusresurssit ja 

arvioidaan niiden käytön tehokkuutta; 

ehdottaa, että määrärahat otetaan 

varaukseen ja vapautetaan vain, jos 

päivitettyyn hankesuunnitelmaan, joka on 

määrä esittää marraskuussa 2015, sisältyy 

riittävästi näyttöä siitä, että parlamentin 

suositukset on otettu asianmukaisesti 

huomioon; 

1
 Euroopan parlamentin päätöslauselma 

29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä 

vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2015)0168). 

1
 Euroopan parlamentin päätöslauselma 

29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa 

päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä 

vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (Hyväksytyt 

tekstit, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Tarkistus  16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. on erittäin huolestunut muun 

muassa Saksan hallituksen äskettäisestä 

ilmoituksesta, että sekä ITER-ohjelman 

aikataulu että sen maksusuunnitelma, 

jota on jo tarkistettu ylöspäin, ovat 

epärealistisia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Tarkistus  17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 b. korostaa, että unionin talousarviosta 

maksettavan ydinvoima-alan rahoituksen 

ja tulevaisuuteen suuntautuvan 

uusiutuvan energian tuen välillä on 

huima ero; katsoo siksi, että ITER-

hankkeesta luopuminen vapauttaisi 

kipeästi kaivattuja resursseja, jotka 

voitaisiin käyttää jo toiminnassa oleviin 

uusiutuvan energian teknologioihin 

tehtäviin investointeihin; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Tarkistus  18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 c. katsoo, että ydinfissiota ja 

säteilysuojelua koskeva Euratomin 

budjettikohta olisi suunnattava uudelleen 

ydinvoimaloiden käytöstä poistoon ja 

samansuuntaisesti yhteisen 

tutkimuskeskuksen ydinvoima-alan 

toimintojen määrärahat olisi käytettävä 

vain turvatoimien toteuttamiseksi 

tarvittavaan toimintaan; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Tarkistus  19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. varaa osan määrärahoista 

tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen 

liittyvään standardointiin ja vaatii 

panemaan täytäntöön Maystadtin 

mietinnössä annetut suositukset, jotka 

koskevat Euroopan tilinpäätösraportoinnin 

neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) tehtävää 

ja vastuita, millä myös lisättäisiin unionin 

vaikutusvaltaa kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja annettaessa; 

21. varaa osan määrärahoista 

tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen 

liittyvään standardointiin ja vaatii 

panemaan täytäntöön Maystadtin 

raportissa annetut suositukset, jotka 

koskevat Euroopan tilinpäätösraportoinnin 

neuvoa-antavan ryhmän (EFRAG) tehtävää 

ja vastuita, millä myös lisättäisiin unionin 

vaikutusvaltaa kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja annettaessa; on 

huolestunut myös siitä, että unioni 

rahoittaa IFRS-säätiötä huomattavalla 

määrällä mutta rahoitukseen ei liity 

vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja 

demokraattisuutta koskevia tarvittavia 

parannuksia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Tarkistus  20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää myönteisenä, että komissio on 

esittänyt 500 miljoonan euron suuruisen 

kattavan paketin kiireellisiä toimenpiteitä, 

joilla tuetaan eurooppalaisia 

maanviljelijöitä ja erityisesti maitoalaa, 

kun hyödykkeiden hinnat laskevat ja 

maidontuotanto lisääntyy; painottaa, että 

seuraukset kohdistuvat vakavimmin 

syrjäisimmille alueille, joilla 

maidontuotannon sosioekonominen 

vaikutus on kiistämätön; sisällyttää tämän 

määrän käsittelyynsä osoittaakseen tukea 

komission ilmoitukselle ja odottaa, että 

sovittelumenettelyssä määrä sisällytetään 

talousarvioon kokonaan oikaisukirjelmän 

perusteella; korostaa, että tällä paketilla 

olisi täydennettävä toimia, joilla 

lievennetään niitä tappioita ja pitkän 

aikavälin vaikutuksia, joita Venäjän 

maataloustuotteille asettama tuontikielto 

aiheuttaa eurooppalaisille maanviljelijöille, 

kun otetaan huomioon, että Venäjä on ollut 

tähän saakka unionin maataloustuotteiden 

toiseksi suurin vientikohde; 

28. panee merkille, että komissio on 

esittänyt 500 miljoonan euron suuruisen 

kattavan paketin kiireellisiä toimenpiteitä, 

joilla tuetaan eurooppalaisia 

maanviljelijöitä ja erityisesti maitoalaa, 

kun hyödykkeiden hinnat laskevat ja 

maidontuotanto lisääntyy; painottaa, että 

seuraukset kohdistuvat vakavimmin 

syrjäisimmille alueille, joilla 

maidontuotannon sosioekonominen 

vaikutus on kiistämätön; sisällyttää tämän 

määrän käsittelyynsä ja odottaa, että 

sovittelumenettelyssä määrä sisällytetään 

talousarvioon kokonaan oikaisukirjelmän 

perusteella; palauttaa mieliin, että ilman 

tarjonnan sääntelyn kaltaisia toimia 

kiireellisellä avulla ei voida ratkaista 

tehokkaasti maatalousmarkkinoiden 

nykyistä kestämätöntä tilannetta ja se 

saattaa johtaa unionin 

maataloustuotteiden polkumyynnin 

jatkumiseen kehitysmaissa; korostaa, että 

tällä paketilla olisi täydennettävä toimia, 

joilla lievennetään niitä tappioita ja pitkän 

aikavälin vaikutuksia, joita Venäjän 

maataloustuotteille asettama tuontikielto 

aiheuttaa eurooppalaisille maanviljelijöille, 

kun otetaan huomioon, että Venäjä on ollut 

tähän saakka unionin maataloustuotteiden 

toiseksi suurin vientikohde; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Tarkistus  21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. pitää vientitukia kauppaa 

vääristävinä ja unionin 

kehitystavoitteiden vastaisina; kannattaa 

siksi niiden poistamista kokonaan; 

Or. en 

 

 


