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2.3.2016 A8-0036/5 

Tarkistus  5 

Bernd Kölmel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että rajalliset mahdollisuudet 

torjua tällaisia kriisejä unionin 

talousarvion avulla johtuvat tässä 

vaiheessa pääasiassa kaikkien 

käytettävissä olevien, monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa hyväksyttyjen keinojen ja 

varsinkin erityisrahoitusvälineiden, kuten 

joustovälineen, käytöstä; palauttaa mieliin 

parlamentin ratkaisevan roolin näiden 

välineiden suunnittelussa monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa; painottaa kuitenkin, että jos 

kriisit pahenevat edelleen, edes nykyisten 

joustavuutta koskevien säännösten 

täysimääräinen käyttö ei riitä ratkaisemaan 

ongelmaa; kehottaa siksi neuvostoa 

harkitsemaan uudelleen kantaansa 

kysymykseen, joka koskee monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien 

erityisrahoitusvälineiden sisällyttämistä 

talousarvioon, keventääkseen unionin 

talousarvioon kohdistuvia paineita; 

palauttaa tässä yhteydessä mieliin 

pitkäaikaisen kantansa, että samoin kuin 

maksusitoumusmäärärahat myös 

erityisrahoitusvälineiden (joustoväline, 

EU:n solidaarisuusrahasto, Euroopan 

globalisaatiorahasto ja hätäapuvaraus) 

maksumäärärahat olisi laskettava 

monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärät ylittäviksi 

2. korostaa, että tällaisia kriisejä voidaan 

torjua unionin talousarvion avulla 

käyttämällä kaikkia monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa hyväksyttyjä keinoja ja 

varsinkin erityisrahoitusvälineitä, kuten 

joustovälinettä; palauttaa mieliin 

parlamentin ratkaisevan roolin näiden 

välineiden suunnittelussa monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa; painottaa kuitenkin, että jos 

kriisit pahenevat edelleen, edes nykyisten 

joustavuutta koskevien säännösten 

täysimääräinen käyttö ei riitä ratkaisemaan 

ongelmaa; korostaa siksi, että kaikkien 

toimielinten on noudatettava budjettikuria 

laatiessaan arvioitaan unionin seuraavan 

varainhoitovuoden menoista ja 

varmistettava, että budjetissa asetetaan 

etusijalle alat, joilla on eniten tarpeita, ja 

että käytettävissä on riittävä liikkumavara 

ennakoimattomiin olosuhteisiin 

vastaamiseksi; katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarviointi tarjoaa 
myös tilaisuuden tarkastella toimielinten 

välisiä eroja erityisrahoitusvälineiden 

(joustoväline, EU:n solidaarisuusrahasto, 

Euroopan globalisaatiorahasto ja 

hätäapuvaraus) 

maksusitoumusmäärärahojen 

laskennassa sekä löytää ratkaisu 

talousarvion vakauden ja 
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määrärahoiksi; edellyttää, että tämä 

kysymys ratkaistaan monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnin 

yhteydessä; 

ennustettavuuden saavuttamiseksi; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Tarkistus  6 

Bernd Kölmel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. palauttaa mieliin, että vuosien 2014–

2020 monivuotista rahoituskehystä 

koskevan asetuksen 2 artiklaan kirjattuun 

lopulliseen sopimukseen 

rahoituskehyksestä sisältyy sen pakollinen 

uudelleentarkastelu ja 

lainsäädäntöehdotus sen tarkistamisesta 

vuoden 2016 loppuun mennessä; korostaa, 

että uudelleentarkastelun/tarkistamisen 

tarkoituksena on arvioida monivuotisen 

rahoituskehyksen laadullista ja 

määrällistä toimivuutta ja korjata 

järjestelmää koskevat puutteet unionin 

talousarviossa sekä varmistaa, että 

unionilla on riittävät resurssit puuttua 

vaikuttavalla tavalla sisäisiin ja ulkoisiin 

kriiseihin ja rahoittaa kehittymässä olevia 

monivuotisen rahoituskehyksen 

jälkipuoliskon poliittisia painopisteitä; 

painottaa, että neuvoston olisi 

lunastettava Eurooppa-neuvoston 

lausumien ja päätösten synnyttämät 

odotukset; tähdentää tässä yhteydessä, että 

neuvoston olisi otettava vastuulleen sen 

varmistaminen, että uusien tehtävien ja 

odottamattomien tilanteiden rahoittamiseen 

on käytettävissä tarvittavat määrärahat, 

myös tarkistamalla monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismääriä 

ylöspäin; aikoo toimia johdonmukaisesti 

neuvotteluissa vuoden 2017 talousarviosta 

30. palauttaa mieliin, että vuosien 2014–

2020 monivuotista rahoituskehystä 

koskevan asetuksen 2 artiklaan kirjattuun 

lopulliseen sopimukseen 

rahoituskehyksestä sisältyy sen pakollinen 

uudelleentarkastelu vuoden 2016 loppuun 

mennessä; korostaa, että 

uudelleentarkastelun tarkoituksena on 

arvioida monivuotisen rahoituskehyksen 

toimivuutta; katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen vuonna 2013 hyväksytyt 

enimmäismäärät on säilytettävä ja että 

uudelleentarkastelussa olisi yksilöitävä 

toimintalohkot, jotka eivät enää kuulu 

unionin painopisteisiin, jotta nykyiset 

varat voidaan kohdentaa uudelleen 

aloille, joilla niitä tarvitaan kipeimmin tai 

jotka tuottavat aitoa unionin lisäarvoa; 

pitää tässä yhteydessä olennaisena lisätä 

talousarvion avulla entisestään 

työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä; 

tähdentää, että kaikilla toimielimillä on 

vastuu sen varmistamisesta, että uusien 

tehtävien ja odottamattomien tilanteiden 

rahoittamiseen on käytettävissä tarvittavat 

määrärahat, osallistumalla prosessiin, 

jossa joitakin aloja jätetään 

painopisteiden ulkopuolelle; 
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sekä tarkistettaessa monivuotista 

rahoituskehystä; epäilee vahvasti, 

kyetäänkö kyseiset kriisit rahoittamaan 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

rajoitusten puitteissa; painottaa myös, että 

monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistaminen vuonna 2016 on 

mahdollisuus mukauttaa sen määriä ja 

lisätä sen joustavuutta; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/7 

Tarkistus  7 

Bernd Kölmel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. toistaa kannattavansa tarpeellista 

unionin omien varojen järjestelmän 

perusteellista uudistamista ja pitää osana 

vuosien 2014–2020 monivuotista 

rahoituskehystä koskevaa sopimusta 

perustetun omia varoja käsittelevän 

korkean tason työryhmän työtä poliittisesti 

erittäin tärkeänä; edellyttää komission ja 

neuvoston ottavan huomioon lopulliset 

tulokset, joita odotetaan vuoden 2016 

loppuun mennessä, mahdolliset uudet 

omia varoja koskevat ehdotukset mukaan 

luettuina; palauttaa mieliin, että omien 

varojen uudistamisen johtoajatuksena on 

tehdä unionin talousarvion tulopuolesta 

riippumattomampi, vakaampi, 

yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi, 

kestävämpi ja ennustettavampi sekä 
helpottaa kansallisista talousarvioista 

maksettavien liian suurten menojen 

taakkaa ja lisätä avoimuutta ja näkyvyyttä 

kansalaisiin nähden lisäämättä 

kansalaisten kokonaisverorasitetta; katsoo, 

että täysin itsenäinen unionin talousarvio 

edellyttää aitoja omia varoja; 

31. panee merkille osana vuosien 2014–

2020 monivuotista rahoituskehystä 

koskevaa sopimusta perustetun omia varoja 

käsittelevän korkean tason työryhmän 

työn; edellyttää komission ja neuvoston 

ottavan huomioon lopulliset tulokset, joita 

odotetaan vuoden 2016 loppuun mennessä; 

vastustaa jyrkästi mahdollisten uusien 
unionin verojen käyttöönottoa; pitää 

olennaisena helpottaa kansallisista 

talousarvioista maksettavien liian suurten 

menojen taakkaa ja lisätä unionin 

talousarvion avoimuutta ja näkyvyyttä 

lisäämättä kuitenkaan 

kokonaisverorasitetta; 

Or. en 

 

 

 


