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2.3.2016 A8-0036/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. panee merkille komission syksyllä 2015 

antaman unionin talousennusteen, jossa 
ennakoidaan vaatimatonta ja yhä unionin 

kasvupotentiaalin alle jäävää elpymistä; 

painottaa kuitenkin, että elpymistä on 

tuettava lujittamalla kasvun 

perustekijöitä, jotta voidaan vauhdittaa 

työpaikkojen luomista ja palata 

täystyöllisyyteen; panee merkille, että 

pitkäaikaistyöttömyys ja erittäin 

pitkäaikainen työttömyys ovat yhä 

huolestuttavalla tasolla varsinkin unionin 

köyhimmillä alueilla ja nuorten 

keskuudessa ja että teollisuudenalojen 

rakenneuudistukset aiheuttavat unionille 

vaikeuksia; toteaa, että Euroopan eri 

alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on yhä 

eroja talouskehityksessä, ja kiinnittää 

huomiota rikkaimpien ja köyhimpien 

eurooppalaisten väliseen kuiluun; panee 

lisäksi merkille ilmenneet uudet haasteet, 

kuten kehittyvien markkinatalouksien 

kasvun ja maailmankaupan hidastumisen 

riskin, erityisesti Kiinan markkinoiden 

epävakaudesta syntyvät paineet, tarpeen 

ratkaista muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja 

jatkuvat geopoliittiset jännitteet; 

3. pitää valitettavana, että komission 

syksyllä 2015 antamassa EU:n 

talousennusteessa ennakoidaan 

vaatimatonta elpymistä samalla kun 

Euroopan taloudellinen tilanne on 

äärimmäisen vaikea ja 

pitkäaikaistyöttömyyttä ja erittäin 

pitkäaikaista työttömyyttä esiintyy etenkin 
unionin köyhimmillä alueilla ja nuorten 

keskuudessa; toteaa, että Euroopan eri 

alueiden ja jäsenvaltioiden välillä on yhä 

yhtenäisvaluutan aiheuttamasta 

makrotalouden epätasapainosta johtuvia 
eroja talouskehityksessä, ja kiinnittää 

huomiota rikkaimpien ja köyhimpien 

eurooppalaisten väliseen kuiluun; panee 

lisäksi merkille ilmenneet uudet haasteet, 

kuten kehittyvien markkinatalouksien 

kasvun ja maailmankaupan hidastumisen 

riskin, tarpeen ratkaista muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi ja jatkuvat geopoliittiset 

jännitteet; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. ottaa huomioon myös komission 

vuotuisen kasvuselvityksen vuodeksi 

2016; uskoo lujasti, että investointien 

vauhdittaminen, myös julkisten ja 

yksityisten investointien paremmin 

koordinoidun ja Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteisiin keskittyvän 

lisäyksen avulla, on oikea tapa toimia, 

jotta saadaan aikaan tasapainoisempaa 

talouspolitiikkaa; katsoo, että nämä kaksi 

osatekijää olisi otettava huomioon 

valmisteltaessa talousarvioesitystä 

vuodeksi 2017, sillä näin voidaan auttaa 

määrittämään talouteen liittyviä 

painopisteitä; kehottaa näin ollen 

luomaan enemmän yhteisvaikutuksia 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson unionia koskevan 

ulottuvuuden sekä unionin talousarvion 

välille, koska talousarvio on myös vakaan 

euroalueen kulmakivi; 

4. pitää komission vuotuista 

kasvuselvityspakettia vuodeksi 2016 

valitettavana ja katsoo, että ehdotettu 

keinovalikoima, johon kuuluu 

rakenneuudistuksia ja vastuullista 

finanssipolitiikkaa, muistuttaa kaikissa 

aiemmissa vuotuisissa kasvuselvityksissä 

suositellusta vanhasta strategiasta, jolla ei 

ole onnistuttu tuottamaan mitään 

merkittäviä merkkejä talouden 

elpymisestä; katsoo, että nämä osatekijät 

olisi otettava huomioon valmisteltaessa 

talousarvioesitystä vuodeksi 2017, sillä 

näin voidaan välttää samojen virheiden 

toistaminen ja määrittää sen sijaan uusia 

painopisteitä, joiden taloudellinen 

näkökulma on erilainen; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti komission 

pyrkimyksiin parantaa Euroopan rakenne- 

ja investointirahastojen käyttöä 

maakohtaisissa suosituksissa esiin tuotujen 

keskeisten painopisteiden tukemiseen; 

panee merkille komissio ehdotuksen 
rakenneuudistusten tukiohjelmasta ja 

kehottaa komissiota takaamaan, että 

rahoitusta otetaan käyttöön taloudellisen, 

sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi 

SEUT-sopimuksen 174 artiklan 

mukaisesti; 

5. pitää valitettavana komission 

pyrkimyksiä tehostaa Euroopan rakenne- 

ja investointirahastojen käyttöä 

maakohtaisissa suosituksissa esiin tuotujen 

keskeisten painopisteiden tukemiseen; 

vastustaa voimakkaasti komission 

ehdotusta rakenneuudistusten 

tukiohjelman perustamisesta; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää valitettavana, että viime vuosina 

unionin talousarvio on kärsinyt 

epäsuorasti jäsenvaltioiden 

kaksinaamaisista toimista, minkä vuoksi 

ne ovat ryhtyneet pitämään unionin 

talousarvioon maksamaansa 

maksuosuutta taakkana ja ajattelevat, että 

sitä voi mukauttaa tarpeen mukaan; vaatii 

tässä yhteydessä lisää joustavuutta 

jäsenvaltioiden suorittamiin tiettyjen alojen 

maksuihin, kuten Euroopan strategisten 

investointien rahastoon (ESIR) liittyvät 

sijoitukset sekä työttömyyden, köyhyyden 

ja epätasa-arvon torjuminen, ottaen myös 

huomioon, että on torjuttava syntymässä 

olevia turvallisuusuhkia ja muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiä; korostaa, että unionin 

talousarvio voi investointitalousarviona 

luoda erityisen suurta lisäarvoa 

edistämällä kasvua, kilpailukykyä ja 

työpaikkojen luomista jäsenvaltioissa; 
kiinnittää huomiota siihen, että 

jäsenvaltioiden unionin talousarvioon 

maksamia maksuosuuksia ei pidä 

mukauttaa makrotaloudellisten 

olosuhteiden mukaan; muistuttaa, että 

unionin talousarvio tuottaa lisäarvoa 

myös yhteisvaikutuksina ja 

mittakaavaetuina; korostaa eristyneiden ja 

syrjäisten alueiden erityistilannetta ja 

katsoo, että jäsenvaltioiden maksuosuuksia 

6. vaatii tässä yhteydessä lisää joustavuutta 

jäsenvaltioiden suorittamiin tiettyjen alojen 

maksuihin, kuten julkiset investoinnit 

tutkimukseen ja kehittämiseen ja 

kestäviin infrastruktuurihankkeisiin sekä 

työttömyyden, köyhyyden ja epätasa-arvon 

torjuminen, ottaen myös huomioon, että on 

torjuttava syntymässä olevia 

turvallisuusuhkia ja muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiä; korostaa, että unionin 

talousarvio voi investointitalousarviona 

luoda erityisen suurta lisäarvoa edistämällä 

kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkojen 

luomista jäsenvaltioissa; kiinnittää 

huomiota siihen, että jäsenvaltioiden 

unionin talousarvioon maksamia 

maksuosuuksia ei pidä mukauttaa 

makrotaloudellisten olosuhteiden mukaan; 

korostaa eristyneiden ja syrjäisten alueiden 

erityistilannetta ja katsoo, että 

jäsenvaltioiden maksuosuuksia unionin 

talousarvioon ei pitäisi ottaa huomioon 

laskettaessa niiden rakenteellisia alijäämiä; 
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unionin talousarvioon ei pitäisi ottaa 

huomioon laskettaessa niiden rakenteellisia 

alijäämiä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että viime vuosina unioni on 

joutunut kohtaamaan monia kriisejä, joihin 

olisi löydettävä kokonaisvaltainen ratkaisu; 

huomauttaa, että Syyrian konfliktista 

johtuvaa pakolaiskriisiä ei ole vielä 

ratkaistu unionissa eikä sen naapurimaissa; 

panee merkille, että kriisi kärjistyi 

vuonna 2015 ja jatkui vuonna 2016, kun 

unioniin tulevien turvapaikkaa hakevien 

pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä 

yllättäen kasvoi rajusti; korostaa, että tämä 

on vaikuttanut myös sisäiseen kriisiin; 

painottaa, että unionin talousarviolla 

reagoitiin kriisiin välittömästi; korostaa, 

että talousarviota olisi tarkistettava 

merkittävästi ylöspäin, jotta voidaan 

rahoittaa vaikuttavasti kriisin torjuntaa 

koskevan unionin politiikan 

täytäntöönpanoa, ja että talousarviota olisi 

käytettävä osana unionin ratkaisua 

kyseisestä hätätilanteesta selviytymiseksi 

tulevaisuudessa; 

8. korostaa, että viime vuosina jäsenvaltiot 

ovat joutuneet kohtaamaan monia kriisejä, 

joihin olisi löydettävä kokonaisvaltainen 

ratkaisu; huomauttaa, että Syyrian 

konfliktista johtuvaa pakolaiskriisiä ei ole 

vielä ratkaistu unionissa eikä sen 

naapurimaissa; panee merkille, että kriisi 

kärjistyi vuonna 2015 ja jatkui 

vuonna 2016, kun unioniin tulevien 

turvapaikkaa hakevien pakolaisten ja 

maahanmuuttajien määrä yllättäen kasvoi 

rajusti; korostaa, että tämä on vaikuttanut 

myös sisäiseen kriisiin; painottaa, että 

unionin talousarviolla on yritetty reagoida 

kriisiin välittömästi; korostaa, että 

talousarvion suuntaa olisi muutettava 

merkittävästi , jotta voidaan rahoittaa 

vaikuttavasti kriisin torjuntaa koskevan 

unionin politiikan täytäntöönpanoa, ja että 

talousarviota olisi käytettävä osana 

kokonaisvaltaista ratkaisua kyseisestä 

hätätilanteesta selviytymiseksi 

tulevaisuudessa; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Tarkistus  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. suhtautuu myönteisesti ESIR-

rahaston hyväksymiseen ja toteaa, että se 

on yksi keskeisistä välineistä, joilla 

lisätään investointeja unionissa ja 

edistetään työpaikkojen luomista; panee 

tyytyväisenä merkille, että merkittävä 

määrä hankkeita ja Euroopan 

investointirahaston toimenpiteitä on jo 

hyväksytty ja ESIR-rahaston ja Horisontti 

2020 -ohjelman välillä on kyetty 

löytämään yhteisvaikutuksia; kehottaa 

komissiota helpottamaan aktiivisesti 

yhteisvaikutusta unionin eri rahastojen 

välillä ja ottamaan käyttöön 

jäljitysjärjestelmän sellaisten tapauksien 

havaitsemiseksi, joissa on käytetty 

unionin rahoitusmuotojen yhdistelmää; 

korostaa, että tulostaulua on sovellettava 

asianmukaisesti; kannustaa jäsenvaltioita 

ja yksityisiä toimijoita hyödyntämään 

kaikilta osin ESIR-rahaston välityksellä 

saataville asetettuja rahoitusresursseja; 

palauttaa mieliin, että unionin talousarvio 

on investointiohjelman runko, koska siitä 

saadaan käyttöön maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoina 8 miljardia euroa, 

jotka tarvitaan ESIR:n takuurahaston 

rahoittamiseen; toteaa, että määrästä on 

jo otettu käyttöön yhteensä 3,38 miljardia 

euroa vuosien 2015 ja 2016 

talousarvioissa; muistuttaa, että 

10. toistaa ESIR-rahastoa koskevan 

huolensa, koska se ei piristä mitenkään 

Euroopan taloutta; pitää valitettavana, 

että suurin osa ehdotetuista hankkeista on 

aikaisemmin suunniteltuja 

infrastruktuuri-investointeja ilman 

todellista lisäarvoa; on syvästi 

huolestunut siitä, että jotkin 

ESIR-hankkeet eivät ole johdonmukaisia 

kestävän kehityksen käsitteen kanssa 

eivätkä täydentäviä; katsoo, että paras 

vaihtoehto olisi parantaa julkisten 

investointien tuottavuutta kansallisella 

tasolla vapauttamalla julkiset tuottavat 

investoinnin välittömästi 

budjettisäännöistä; 
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maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavaraa hyödynnettiin 

täysimääräisesti tätä tarkoitusta varten 

vuonna 2016, ja toteaa, että 

ESIR-rahastoa koskevaan 

lainsäädäntöesitykseen liitetyn 

rahoitusselvityksen mukaan komissio 

ennakoi saman toistuvan vuoden 2017 

talousarvioesityksessä; sitoutuu jälleen 

vahvistamaan vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä Horisontti 2020 

-ohjelmaa ja Verkkojen Eurooppa -

välinettä, jotta voidaan mahdollisimman 

pitkälti korvata ESIR-neuvotteluissa 

hyväksytyt leikkaukset; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Tarkistus  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. katsoo, että erityisesti 

nuorisotyöllisyysaloitteella voidaan tukea 

ratkaisevalla tavalla unionin ensisijaista 

tavoitetta luoda työpaikkoja ja kasvua; 

sitoutuu edelleen jatkamaan tämän 

ohjelman rahoitusta, jotta sitä voidaan 

laajentaa ja jotta useammille nuorille – 

myös unioniin tuleville nuorille 

maahanmuuttajille – voidaan näin tarjota 

todellinen mahdollisuus päästä 

työmarkkinoille ja saada laadukkaita 

työtarjouksia, jatkokoulutusta tai 

oppisopimuskoulusta; pitää valitettavana, 

että neuvoteltaessa unionin talousarviosta 

vuodeksi 2016 nuorisotyöllisyysaloitteen 

rahoituksen jatkamiseksi ei osoitettu 

uusia sitoumuksia, vaikka nuorten 

työttömyys on edelleen unionissa 

ennätyksellisen korkea; muistuttaa, että 

tämän tavoitteen tarkastelun yhteydessä on 

otettava huomioon tarve edistää nuorten 

liikkuvuutta, jota tuetaan Erasmus+ 

-ohjelmalla; korostaa kolmen toimielimen 

(parlamentti, neuvosto ja komissio) 

yhteistä lausumaa, joka koskee 

talousarviota vuodeksi 2016 ja jossa 

todetaan, että nuorisotyöttömyyden 

vähentäminen on edelleen tärkeä yhteinen 

poliittinen prioriteetti ja että tätä varten 

kyseiset toimielimet vahvistavat uudelleen 

aikovansa päättäväisesti käyttää parhaalla 

12. pitää valitettavana sitä, että 

nuorisotyöllisyysaloitteella ei ole 

onnistuttu tukemaan ratkaisevalla tavalla 

unionin ensisijaista tavoitetta luoda 

työpaikkoja ja kasvua; sitoutuu edelleen 

tarkistamaan tämän ohjelman toimintaa ja 

tehokkuutta, jotta sitä voidaan laajentaa ja 

jotta useammille nuorille – myös unioniin 

tuleville nuorille maahanmuuttajille – 

voidaan näin tarjota todellinen 

mahdollisuus päästä työmarkkinoille ja 

saada laadukkaita työtarjouksia, 

jatkokoulutusta tai oppisopimuskoulusta; 

pitää valitettavana, että vaikka 

nuorisotyöttömyysaloite on ollut 

toiminnassa jo yli kaksi vuotta, nuorten 

työttömyys on edelleen unionissa 

ennätyksellisen korkea; muistuttaa, että 

tämän tavoitteen tarkastelun yhteydessä on 

otettava huomioon tarve edistää nuorten 

liikkuvuutta, jota tuetaan Erasmus+ 

-ohjelmalla; korostaa kolmen toimielimen 

(parlamentti, neuvosto ja komissio) 

yhteistä lausumaa, joka koskee 

talousarviota vuodeksi 2016 ja jossa 

todetaan, että nuorisotyöttömyyden 

vähentäminen on edelleen tärkeä yhteinen 

poliittinen prioriteetti, ja tätä varten ne 

vahvistavat uudelleen aikovansa 

päättäväisesti käyttää parhaalla 

mahdollisella tavalla nuorisotyöttömyyden 
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mahdollisella tavalla nuorisotyöttömyyden 

torjuntaan saatavilla olevia budjettivaroja, 

erityisesti nuorisotyöllisyysaloitetta; 

huomauttaa, että huolimatta aloitteen 

täytäntöönpanon alkuvaiheen viivästyksistä 

ja jatkuvasta viivyttelystä 

nuorisotyöllisyysaloitetta koskevista 

toimintaohjelmista vastaavien 

viranomaisten nimittämisessä monessa 

jäsenvaltiossa, tämänhetkiset toteutusta 

kuvaavat luvut osoittavat, että varat on 

hyödynnetty kokonaan; kehottaa 

komissiota esittämään arvionsa 

nuorisotyöllisyysaloitteesta 

huhtikuun 2016 loppuun mennessä ja joka 

tapauksessa hyvissä ajoin, jotta ohjelman 

jatkaminen voidaan sisällyttää unionin 

talousarvioon vuodeksi 2017; painottaa, 

että pysyvän ratkaisun löytäminen 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoittamiseksi 

uusilla maksusitoumusmäärärahoilla 

vuoteen 2020 asti on osa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarviointia; pitää tässä 

yhteydessä tärkeänä EGR:ää koskevaa 

säännöstä, joka koskee tuen myöntämistä 

korkean työttömyyden alueilla enintään 

25-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole 

työelämässä tai koulutuksessa, siten että 

heidän määränsä on sama kuin tukea 

saavien työntekijöiden määrä; 

torjuntaan saatavilla olevia budjettivaroja, 

erityisesti nuorisotyöllisyysaloitetta; 

huomauttaa, että huolimatta aloitteen 

täytäntöönpanon alkuvaiheen viivästyksistä 

ja jatkuvasta viivyttelystä 

nuorisotyöllisyysaloitetta koskevista 

toimintaohjelmista vastaavien 

viranomaisten nimittämisessä monessa 

jäsenvaltiossa, tämänhetkiset toteutusta 

kuvaavat luvut osoittavat, että varat on 

hyödynnetty kokonaan; kehottaa 

komissiota esittämään arvionsa 

nuorisotyöllisyysaloitteesta 

huhtikuun 2016 loppuun mennessä ja joka 

tapauksessa hyvissä ajoin, jotta ohjelman 

jatkaminen voidaan sisällyttää unionin 

talousarvioon vuodeksi 2017; painottaa, 

että pysyvän ratkaisun löytäminen 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoittamiseksi 

uusilla maksusitoumusmäärärahoilla 

vuoteen 2020 asti on osa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarviointia; pitää tässä 

yhteydessä tärkeänä EGR:ää koskevaa 

säännöstä, joka koskee tuen myöntämistä 

korkean työttömyyden alueilla enintään 

25-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole 

työelämässä tai koulutuksessa, siten että 

heidän määränsä on sama kuin tukea 

saavien määrä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Tarkistus  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. muistuttaa unionin erillisvirastojen 

merkityksestä varmistettaessa unionin 

lainsäädännön täytäntöönpano ja 

pyrittäessä siten saavuttamaan unionin 

politiikan tavoitteet, jotka liittyvät 

kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen 

sekä toisaalta nykyisen muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin hallintaan; pitää siksi 

välttämättömänä osoittaa hallinto- ja 

toimintamenoihin riittävät rahoitus- ja 

henkilöresurssit, jotta virastot voivat 

hoitaa niille annetut tehtävät ja saavuttaa 

mahdollisimman hyviä tuloksia; palauttaa 

muuttoliike- ja pakolaiskriisiin liittyen 

mieliin oikeus- ja sisäasioiden alalla 

toimivien virastojen henkilöstö- ja 

määrärahalisäykset vuosien 2015 ja 2016 

talousarvioissa; korostaa kuitenkin, että 

vuoden 2017 talousarviossa kyseisille 

virastoille on myönnettävä jälleen 

lisävaroja, jotta ne selviytyvät 

työmääränsä kasvusta ja uusista 

tehtävistään; kehottaa myös komissiota 

antamaan kyseisistä virastoista 

ajantasaista ja konsolidoitua tietoa sekä 

keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiat; 

14. kehottaa arvioimaan perusteellisesti 

unionin erillisvirastojen roolia ja 

pohtimaan kysymystä siitä, eivätkö 

olemassa olevat komission pääosastot 

voisi suorittaa niiden tehtäviä paremmin, 

jotta vältetään roolien päällekkäisyys sekä 

kustannuksia ja parannetaan avoimuutta; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Tarkistus  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. kehottaa pienentämään EU:n 

hallinnollisia kustannuksia ottaen 

huomioon useissa jäsenvaltioissa koetut 

taloudelliset rajoitukset; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Tarkistus  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. panee merkille, että vaikka muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on otettu 

käyttöön runsaasti talousarviovaroja 

vuosina 2015 ja 2016, ratkaisua ei ole vielä 

löydetty unionin sisällä eikä sen 

ulkopuolella pakolaisten lähtömaissa; 

korostaa kuitenkin, että talousarviovarat 

eivät riitä ja että tämän kriisin 

ratkaisemiseksi tarvitaan huomattavasti 

lisävaroja, koska pakolaisten ja 

maahanmuuttajien määrän kasvua ei voida 

pitää tilapäisenä ilmiönä; tähdentää, että 

vuotuisen talousarviomenettelyn lisäksi 

myös tulevassa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnissa olisi 

etsittävä pidemmän aikavälin ratkaisuja; 

kehottaa painokkaasti komissiota 

esittämään keskipitkän ja pitkän aikavälin 

toimintapoliittisen ja rahoitusta koskevan 

suunnitelman muuttoliikekriisin ja sen 

vuoden 2017 talousarvioon kohdistuvan 

vaikutuksen käsittelemiseksi; toteaa, että 

kaikkia unionin rahoittamia toimia olisi 

pidettävä investointeina pakolaisia ja 

muuttoliikettä koskevien haasteiden 

ratkaisemiseksi; korostaa tarvetta puuttua 

muuttoliikeilmiön perussyihin 

kohentamalla elinoloja erityisesti siten, että 

parannetaan koulutusta ja 

sairaanhoitopalveluja ja lisätään tukea 

infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin 

17. panee merkille, että vaikka muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin ratkaisemiseksi on otettu 

käyttöön runsaasti talousarviovaroja 

vuosina 2015 ja 2016, ratkaisua ei ole vielä 

löydetty unionin sisällä eikä sen 

ulkopuolella pakolaisten lähtömaissa; 

korostaa kuitenkin, että talousarviovarat 

eivät riitä ja että tämän kriisin 

ratkaisemiseksi olisi otettava käyttöön 

huomattavasti lisävaroja muista 

budjettikohdista, koska pakolaisten ja 

maahanmuuttajien määrän kasvua ei voida 

pitää tilapäisenä ilmiönä; tähdentää, että 

vuotuisen talousarviomenettelyn lisäksi 

myös tulevassa monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnissa olisi 

etsittävä pidemmän aikavälin ratkaisuja; 

kehottaa painokkaasti komissiota 

esittämään keskipitkän ja pitkän aikavälin 

toimintapoliittisen ja rahoitusta koskevan 

suunnitelman muuttoliikekriisin ja sen 

vuoden 2017 talousarvioon kohdistuvan 

vaikutuksen käsittelemiseksi; toteaa, että 

kaikkia unionin rahoittamia toimia olisi 

pidettävä investointeina pakolaisia ja 

muuttoliikettä koskevien haasteiden 

ratkaisemiseksi; korostaa tarvetta puuttua 

muuttoliikeilmiön perussyihin 

kohentamalla elinoloja erityisesti siten, että 

parannetaan koulutusta ja 

sairaanhoitopalveluja ja lisätään tukea 
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maahanmuuttajien alkuperämaissa tai 

maissa, joista he ensimmäisen kerran 

etsivät suojaa; tähdentää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin rahoittaminen ei saisi 

vaarantaa tai estää unionin muiden 

tärkeiden politiikkojen toteutusta; 

infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin 

maahanmuuttajien alkuperämaissa tai 

maissa, joista he ensimmäisen kerran 

etsivät suojaa; tähdentää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisin rahoittaminen ei saisi 

vaarantaa tai estää unionin muiden 

tärkeiden politiikkojen toteutusta; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Tarkistus  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. pitää suunnitellun 3 miljardin 

suuruisen Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen periaatetta ja 

tavoitteita myönteisinä ja kehottaa 

jokaista jäsenvaltiota noudattamaan 

poliittisia sitoumuksiaan ja antamaan 

Turkin-pakolaisavun välinettä koskevalle 

paketille riittävästi taloudellista tukea; on 

vakaasti päättänyt käyttää kaikkia 

poliittisia ja institutionaalisia 

painostuskeinoja varmistaakseen, että 

jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksiaan, 

jotka koskevat niiden maksuosuuksia 

Syyrian kriisin johdosta perustettuun 

alueelliseen erityisrahastoon, 

Afrikka-hätärahastoon ja Turkin-

pakolaisavun välineeseen; odottaa 

komission selittävän, kuinka unionin 

rahoitusosuus olisi asetettava käyttöön 

unionin vuosien 2016 ja 2017 

talousarvioiden enimmäismäärien 

puitteissa; arvostelee sitä, että neuvosto ja 

komissio jättivät parlamentin pois 

keskusteluista, jotka koskivat 

koordinointivälineen perustamista ja 

unionin rahoitusosuuden käyttöönottoa, 

mikä käy ilmi komission ilmoituksesta, että 

se aikoo rahoittaa unionin rahoitusosuuden 

kohdentamalla äskettäin hyväksytyn 

vuoden 2016 talousarvion määrärahoja 

uudelleen ja käyttämällä etukäteen vuoden 

21. ilmaisee huolensa 3 miljardin 

suuruisesta Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineestä ja siitä, että Turkin 

viranomaiset käyttävät sitä; kehottaa 

valvomaan perinpohjaisesti ja jatkuvasti 

näitä varoja; on vakaasti päättänyt käyttää 

kaikkia poliittisia ja institutionaalisia 

painostuskeinoja varmistaakseen, että 

jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksiaan, 

jotka koskevat niiden maksuosuuksia 

Syyrian kriisin johdosta perustettuun 

alueelliseen erityisrahastoon, 

Afrikka-hätärahastoon ja Turkin-

pakolaisavun välineeseen; odottaa 

komission selittävän, kuinka unionin 

rahoitusosuus olisi asetettava käyttöön 

unionin vuosien 2016 ja 2017 

talousarvioiden enimmäismäärien 

puitteissa; arvostelee sitä, että neuvosto ja 

komissio jättivät parlamentin pois 

keskusteluista, jotka koskivat 

koordinointivälineen perustamista ja 

unionin rahoitusosuuden käyttöönottoa, 

mikä käy ilmi komission ilmoituksesta, että 

se aikoo rahoittaa unionin rahoitusosuuden 

kohdentamalla äskettäin hyväksytyn 

vuoden 2016 talousarvion määrärahoja 

uudelleen ja käyttämällä etukäteen vuoden 

2017 talousarvion liikkumavaroja; korostaa 

myös tarvetta lisätä unionin ulkoisten 

menojen vaikutusta; kehottaa komissiota 
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2017 talousarvion liikkumavaroja; korostaa 

myös tarvetta lisätä unionin ulkoisten 

menojen vaikutusta; kehottaa komissiota 

laatimaan ehdotuksia siitä, miten voidaan 

lisätä unionin ulkoisen rahoituksen 

välineiden yhteisvaikutuksia ja tehdä 

niiden strategisesta lähestymistavasta 

johdonmukaisempi; katsoo, että kyseiset 

erityisrahastot sekä pakolaisavun 

koordinointiväline eivät ole unionin 

talousarvion sisä- eivätkä ulkopuolella, 

joten tarvittava yhteisömenetelmän 

mukainen vastuuvelvollisuus ja 

demokraattinen prosessi eivät koske niitä; 

aikoo sen vuoksi seurata tiiviisti rahastojen 

ja välineen perustamista ja 

täytäntöönpanoa; tähdentää, että edellä 

kuvatut toimet ovat selvästi vastoin 

parlamentille toisena budjettivallan 

käyttäjänä kuuluvia oikeuksia; 

laatimaan ehdotuksia siitä, miten voidaan 

lisätä unionin ulkoisen rahoituksen 

välineiden yhteisvaikutuksia ja tehdä 

niiden strategisesta lähestymistavasta 

johdonmukaisempi; katsoo, että kyseiset 

erityisrahastot sekä pakolaisavun 

koordinointiväline eivät ole unionin 

talousarvion sisä- eivätkä ulkopuolella, 

joten tarvittava yhteisömenetelmän 

mukainen vastuuvelvollisuus ja 

demokraattinen prosessi eivät koske niitä; 

aikoo sen vuoksi seurata tiiviisti rahastojen 

ja välineen perustamista ja 

täytäntöönpanoa; tähdentää, että edellä 

kuvatut toimet ovat selvästi vastoin 

parlamentille toisena budjettivallan 

käyttäjänä kuuluvia oikeuksia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Tarkistus  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toteuttamisen 

odotetaan pääsevän täyteen vauhtiin 

vuonna 2017, ja varoittaa ottamasta 

talousarvioon liian vähän 

maksumäärärahoja kasvaneeseen 

käyttöasteeseen nähden; kannustaa 

komissiota vahvistamaan 

talousarvioesityksessään maksujen 

riittävän tason; on huolestunut 

toimenpideohjelmien hyväksymisestä 

myöhäisessä vaiheessa ja riskistä, että 

monivuotisen rahoituskehyksen toiselle 

puoliskolle syntyy uusi maksamattomien 

laskujen suma; kannustaa komissiota 

tekemään aktiivista yhteistyötä 

jäsenvaltioiden kanssa ja kehottaa 

jäsenvaltioita tekemään kaikkensa 

varmistaakseen ohjelmista vastaavien 

viranomaisten nimittämisen pikaisesti, 

koska nykyiset viivästykset ovat johtuneet 

pääasiassa siitä, että näin ei ole toimittu; 

suhtautuu myönteisesti komission 

valmiuteen tehdä pyynnöstä tiivistä 

yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa 

erityisesti toimenpideohjelmien 

mukauttamiseksi tarpeen mukaan niin, 

että Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen ja pakolaiskriisiin 

liittyvien sisäisten haasteiden välillä on 

enemmän yhteisvaikutuksia; 

25. kehottaa pidättäytymään 

maksusitoumusmäärärahojen 

korottamisesta Euroopan unionin 

talousarviossa niin kauan kuin 

maksamatta jääneiden maksupyyntöjen 

suma on täysin tasaantunut; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Tarkistus  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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. toistaa kannattavansa unionin omien 

varojen järjestelmän perusteellista 

uudistamista; 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; 

Or. en 

 

 


