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2.3.2016 A8-0036/1 

Tarkistus  1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että sisäiset ja ulkoiset 

turvallisuushaasteet, joissa saattaa olla kyse 

myös terrorismin uhasta tai ääriliikkeistä, 

sekä unionin vapauteen, turvallisuuteen ja 

oikeuteen perustuvan alueen luomiseen 

tähtäävän unionin ja jäsenvaltioiden 

yhteisen toimintaohjelman täytäntöönpano 

vaikuttavat vuoden 2017 talousarvioon; 

korostaa tässä yhteydessä sisäisen 

turvallisuuden rahaston kaltaisten unionin 

talousarviovälineiden merkitystä, jotta 

voidaan vastata keskeisimpiin haasteisiin 

ja vahvistaa rajat ylittävää operatiivista 

yhteistyötä; 

9. korostaa, että sisäiset ja ulkoiset 

turvallisuushaasteet, joissa saattaa olla kyse 

myös terrorismin uhasta tai ääriliikkeistä, 

sekä unionin vapauteen, turvallisuuteen ja 

oikeuteen perustuvan alueen luomiseen 

tähtäävän unionin ja jäsenvaltioiden 

yhteisen toimintaohjelman täytäntöönpano 

vaikuttavat vuoden 2017 talousarvioon; 

korostaa tässä yhteydessä sisäisen 

turvallisuuden rahaston kaltaisten unionin 

talousarviovälineiden merkitystä, jotta 

voidaan vastata keskeisimpiin haasteisiin 

vahvistamalla ennalta ehkäiseviä 

toimenpiteitä ja rajat ylittävää operatiivista 

yhteistyötä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Tarkistus  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. vahvistaa kannattavansa 

kansainvälistä ITER-tutkimus- ja 

teknologiaohjelmaa ja on sitoutunut 

varmistamaan sen asianmukaisen 

rahoituksen; on kuitenkin huolissaan 

ohjelman mahdollisista lisäviivästyksistä 

ja -kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarviolle mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen 

valitettavana, ettei parlamentti voinut 

verrata vuoden 2016 ITER-määrärahojen 

tasoa päivitettyyn maksusuunnitelmaan ja 

-aikatauluun; odottaa, että tarkistettu 

suunnitelma sisällytetään vuoden 2017 

talousarvioesityksen valmisteluun; 

kehottaa ottamaan käyttöön 

asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jonka 

avulla saadaan selkeä yleiskuva tälle 

kansainväliselle hankkeelle myönnettyjen 

rahoitusresurssien määrästä ja arvioidaan 

niiden käytön tehokkuutta; 

29. kehottaa laatimaan ITER-tutkimus- ja 

teknologiaohjelmaa koskevan 

vetäytymisstrategian, jolla vapautettaisiin 

merkittäväistä resursseja 

energiatehokkuuden ja uusiutuvien 

energialähteiden kehittämisen 

nopeuttamiseen, kun otetaan huomioon, 

että vuosia kestäneen fuusiotutkimustyön 

jälkeen energiaa käytetään enemmän 

kuin sitä tuotetaan ja että miljardeja 

euroja on tuhlattu ja tuhlataan edelleen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Tarkistus  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. vahvistaa kannattavansa kansainvälistä 

ITER-tutkimus- ja teknologiaohjelmaa ja 

on sitoutunut varmistamaan sen 

asianmukaisen rahoituksen; on kuitenkin 

huolissaan ohjelman mahdollisista 

lisäviivästyksistä ja -kustannuksista sekä 

näistä unionin talousarviolle mahdollisesti 

koituvista seurauksista; pitää näin ollen 

valitettavana, ettei parlamentti voinut 

verrata vuoden 2016 ITER-määrärahojen 

tasoa päivitettyyn maksusuunnitelmaan ja 

-aikatauluun; odottaa, että tarkistettu 

suunnitelma sisällytetään vuoden 2017 

talousarvioesityksen valmisteluun; 

kehottaa ottamaan käyttöön 

asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jonka 

avulla saadaan selkeä yleiskuva tälle 

kansainväliselle hankkeelle myönnettyjen 

rahoitusresurssien määrästä ja arvioidaan 

niiden käytön tehokkuutta; 

29. vahvistaa kannattavansa kansainvälistä 

ITER-tutkimus- ja teknologiaohjelmaa ja 

on sitoutunut varmistamaan sen 

asianmukaisen rahoituksen; on kuitenkin 

huolissaan ohjelman mahdollisista 

lisäviivästyksistä ja -kustannuksista sekä 

näistä unionin talousarviolle mahdollisesti 

koituvista seurauksista; panee merkille, 

että komissio hylkäsi uuden 

ITER-toimintasuunnitelman, koska se ei 

pitänyt sitä ”kypsänä” eikä ”selkeänä”; 

pitää valitettavana, että suunnitelmaa ei 

julkistettu yleisölle eikä parlamentille; 
kehottaa ottamaan käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jonka 

avulla saadaan selkeä yleiskuva tälle 

kansainväliselle hankkeelle myönnettyjen 

rahoitusresurssien määrästä ja arvioidaan 

niiden käytön tehokkuutta; katsoo, että 

selvät hallintovirheet huomioon ottaen 

ITER-määrärahojen varaukseen 

asettamista koskevaa vaihtoehtoa ei pitäisi 

hylätä, koska moitteetonta hallintoa ei 

voida varmistaa pitkällä aikavälillä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Tarkistus  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. vahvistaa kannattavansa 

kansainvälistä ITER-tutkimus- ja 

teknologiaohjelmaa ja on sitoutunut 

varmistamaan sen asianmukaisen 

rahoituksen; on kuitenkin huolissaan 

ohjelman mahdollisista lisäviivästyksistä 

ja -kustannuksista sekä näistä unionin 

talousarviolle mahdollisesti koituvista 

seurauksista; pitää näin ollen 

valitettavana, ettei parlamentti voinut 

verrata vuoden 2016 ITER-määrärahojen 

tasoa päivitettyyn maksusuunnitelmaan ja 

-aikatauluun; odottaa, että tarkistettu 

suunnitelma sisällytetään vuoden 2017 

talousarvioesityksen valmisteluun; 
kehottaa ottamaan käyttöön asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jonka 

avulla saadaan selkeä yleiskuva tälle 

kansainväliselle hankkeelle myönnettyjen 

rahoitusresurssien määrästä ja arvioidaan 

niiden käytön tehokkuutta; 

29. on huolissaan ITER-ohjelman 

mahdollisista lisäviivästyksistä ja 

lisäkustannuksista sekä näistä unionin 

talousarviolle mahdollisesti koituvista 

seurauksista; panee merkille, että komissio 

hylkäsi uuden ITER-toimintasuunnitelman, 

koska se ei pitänyt sitä ”kypsänä” eikä 

”selkeänä”; pitää valitettavana, että 

suunnitelmaa ei julkistettu yleisölle eikä 

parlamentille; kehottaa ottamaan käyttöön 

asianmukaisen 

vastuuvelvollisuusmekanismin, jonka 

avulla saadaan selkeä yleiskuva tälle 

kansainväliselle hankkeelle myönnettyjen 

rahoitusresurssien määrästä ja arvioidaan 

niiden käytön tehokkuutta; katsoo, että 

selkeät hallintovirheet huomioon ottaen 

ITER-määrärahoja olisi pidettävä 

varauksessa niin kauan kuin moitteetonta 

hallintoa ei voida varmistaa; 

Or. en 

 

 


