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2.3.2016 A8-0036/24 

Tarkistus  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  B a. katsoo, että heikon taloudellisen 

elpymisen, uusien piilevien kriisitrendien 

ja unionin kasvavan hajanaisuuden 

torjumiseksi on tärkeää huolehtia unionin 

talousarvion riittävästä kasvattamisesta 

varmistamaan asianmukainen varojen 

määrä ensi vuoden talousarviossa siten, 

että korostetaan ohjelmia ja hankkeita, 

joilla pyritään vauhdittamaan kasvua ja 

ihmisarvoista työtä, poistamaan köyhyys 

ja investoimaan älykkääseen, kestävään ja 

vihreään kasvuun ja kehitykseen; 

korostaa, että tähän kasvattamiseen 

käytettävien varojen lähteenä olisi 

käytettävä maksuja niistä jäsenvaltioista, 

joiden bruttokansantulo (BKTL) ja tulot 

asukasta kohden ovat suurimmat, ja 

korjattava siten nykyinen virheellisesti 

painottunut ja epäoikeudenmukainen 

maksuosuusjärjestelmä; toistaa, että on 

tärkeää lisätä jäsenvaltioille ja erityisesti 

taloudellisen taantuman uhasta kärsiville 

jäsenvaltioille osoitettavaa tukea, joka on 

tarkoitettu infrastruktuureihin, 

sosiaalisiin palveluihin, tutkimukseen, 

innovointiin ja kehitykseen osoitettaviin 

investointeihin; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Tarkistus  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että unionin talousarvio on 

osoittautunut ratkaisevan tärkeäksi 

resurssiksi pyrittäessä torjumaan 

viimeaikaisia kriisejä ja vastaamaan 

tarpeisiin, joita ei välttämättä kyetty 

ennakoimaan vuosien 2014–2020 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

käydyissä neuvotteluissa, kuten Euroopan 

strategisten investointien rahasto (ESIR), 

muuttoliike- ja pakolaiskriisi tai Euroopan 

naapuruston geopoliittiset jännitteet, jotka 

aiheuttavat vakavia haasteita ja 

hätätilanteita; toteaa, että samaan aikaan 

unionissa talouden elpymisen ja 

investointien vauhti voisi olla parempi ja 

investointivaje on yhä olemassa; 

1. korostaa, että unionin talousarviota 

olisi käytettävä tavalla, jossa asetetaan 

etusijalle todellisen lähentymisen, 

yhdentymisen ja koheesion politiikat, 

jotka perustuvat sosiaaliseen edistykseen 

ja solidaarisuuteen, ihmisarvoisten, 

laadukkaiden ja pysyvien työpaikkojen 

luomisen turvaamiseen ja edistämiseen, 

luonnonvarojen kestävään käyttöön ja 

ympäristön suojeluun; korostaa, että 

unionin talousarvio on osoittautunut 

niukaksi, vaikka sillä on mahdollisuuksia 

olla tärkeä resurssi pyrittäessä torjumaan 

viimeaikaisia kriisejä ja vastaamaan 

tarpeisiin, joita ei ennakoitu vuosien 

2014–2020 monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa, kuten Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR), muuttoliike- 

ja pakolaiskriisi tai Euroopan naapuruston 

geopoliittiset jännitteet, jotka aiheuttavat 

vakavia haasteita ja hätätilanteita samaan 

aikaan, kun unionin talouden elpymisen 

vauhti sekä julkisten ja yksityisten 

investointitasojen jatkuva lasku 

potentiaalinsa alapuolelle on johtanut 

investointivajeeseen sekä unionin 
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jäsenvaltioiden, alueiden ja kansalaisten 

välisen epätasa-arvon pahenemiseen; 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Tarkistus  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. korostaa, että unionin 

säästöpolitiikka on kohdistanut 

reaalipalkkoihin laskupaineita 

jäsenvaltioissa ja että tämä pidentää 

taloudellista ja sosiaalista kriisiä; uskoo, 

että talousarviota olisi käytettävä 

tukemaan ponnisteluja kohti 

reaalipalkkojen nostamista ja sosiaalisen 

polkumyynnin torjumista jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Tarkistus  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-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 

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 
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erityisrahoitusvälineiden (joustoväline, 

EU:n solidaarisuusrahasto, Euroopan 

globalisaatiorahasto ja hätäapuvaraus) 

maksumäärärahat olisi laskettava 

monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärät ylittäviksi määrärahoiksi; 

edellyttää, että tämä kysymys ratkaistaan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnin yhteydessä; 

erityisrahoitusvälineiden (joustoväline, 

EU:n solidaarisuusrahasto, Euroopan 

globalisaatiorahasto ja hätäapuvaraus) 

maksumäärärahat olisi laskettava 

monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärät ylittäviksi määrärahoiksi; 

korostaa, että monivuotisen 

rahoituskehyksen perusteelliseen 

väliarviointiin olisi suhtauduttava 

mahdollisuutena ottaa keskeisissä 

kysymyksissä esiintyvät puutteet ja tuleva 

kriisi huomioon unionin talousarviossa 

sekä mahdollisuutena turvata riittävä 

joustavuustaso ja vahvistaa korkeammat 

enimmäismäärät kysytyimmille unionin 

ohjelmien budjettikohdille siten, että 

painopiste on sosiaalisessa kehityksessä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Tarkistus  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. korostaa, että tarvitaan 

johdonmukainen unionin 

investointistrategia "EU:n 

investointiohjelma kestävää kehitystä ja 

työllisyyttä varten", joka on vähintään 

2 prosenttia unionin 

bruttokansantuotteesta vuosittain 

kymmenen vuoden ajan ja joka täydentää 

jäsenvaltioiden vastaavia pyrkimyksiä 

julkisten investointien alalla; korostaa, 

että tällainen investointiohjelma 

rahoittaisi osittain itsensä BKT:n ja 

verotulojen kasvun kautta; kehottaa 

komissiota ja neuvostoa sisällyttämään 

tarvittavat lisävarat vuoden 2017 

talousarvioesitykseensä; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Tarkistus  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 2 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Budjetointi, jossa otetaan huomioon 

talousennusteet ja joka on johdonmukainen 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson kanssa 

Budjetointi, jossa otetaan huomioon 

talousennusteet ja joka on johdonmukainen 

unionin politiikkojen koordinoinnin 
kanssa 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Tarkistus  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 

Vuoden 2017 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2016/2004(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (alaotsikon 2 jälkeen) (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. kehottaa laatimaan 

hätäsuunnitelmia, joilla tuetaan 

kansantalouksia niissä maissa, joissa on 

toteutettu troikan toimia, jotta voidaan 

tarjota taloudellisia resursseja tai 

tarvittavia poikkeuksia sisämarkkinoiden 

ja yhteisten politiikkojen toiminnasta; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Tarkistus  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-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. panee merkille komission syksyllä 2015 

antaman unionin talousennusteen, jossa 

ennakoidaan hyvin vaatimatonta, hidasta ja 

yhä unionin kasvupotentiaalin alle jäävää 

elpymistä; painottaa kuitenkin, että 

elpymistä on tuettava lujittamalla kasvun 

perustekijöitä, jotta voidaan vauhdittaa 

työpaikkojen luomista ja pikaista 

palaamista täystyöllisyyteen; panee 

merkille, että pitkäaikaistyöttömyys ja 

erittäin pitkäaikainen työttömyys ovat yhä 

huolestuttavalla tasolla varsinkin unionin 

köyhimmillä alueilla ja nuorten 

keskuudessa ja että teollisuuden 

rakenneuudistukset aiheuttavat unionille 

vaikeuksia; pitää valitettavana, että 

Euroopan eri alueiden ja jäsenvaltioiden 

väliset taloudelliset ja sosiaaliset erot ovat 

säilyneet ja suurentuneet, ja kiinnittää 

huomiota rikkaimpien ja köyhimpien 

eurooppalaisten väliseen syvenevään 

kuiluun; panee lisäksi merkille ilmenneet 

uudet haasteet, kuten kehittyvien 

markkinatalouksien kasvun ja 

maailmankaupan hidastumisen riskin, 

erityisesti Kiinan markkinoiden 
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epävakaudesta syntyvät paineet, tarpeen 

ratkaista muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja 

jatkuvat geopoliittiset jännitteet; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Tarkistus  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-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. 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; 

korostaa, että olisi toteutettava 

lisäponnistuksia investointien 

lisäämiseksi erityisesti kehittämällä uusia 

rahoitusvälineitä, jotka perustuvat uuteen 

julkisten investointien eurooppalaiseen 

ohjelmaan, joka rahoitetaan uusista 

omista varoista yhdenmukaisemman ja 

progressiivisemman verojärjestelmän 

pohjalta; vaatii, että jäsenvaltioiden 

maksuosuuksia unionin talousarvioon ei 

pitäisi ottaa huomioon laskettaessa niiden 

rakenteellisia alijäämiä; katsoo, että nämä 

kaksi osatekijää olisi otettava huomioon 

valmisteltaessa talousarvioesitystä 

vuodeksi 2017, sillä näin voidaan auttaa 

määrittämään talouteen liittyviä 

painopisteitä; vaatii siten lisää synergioita 

ja täydentävyyttä jäsenvaltioiden ja 
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unionin talousarvioiden erityisesti julkisia 

investointeja koskevien toimintalinjojen 

välille ja erityisesti niiden toimintalinjojen 
välille, joilla pyritään edistämään kasvun 

ja kestävien työpaikkojen luomista, joka 

on unionin kulmakivi;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Tarkistus  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0036/2016 

Jens Geier 
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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. suhtautuu myönteisesti komission 

pyrkimyksiin parantaa Euroopan rakenne- 

ja investointirahastojen käyttöä keskeisten 

painopisteiden tukemiseen; pitää erittäin 

valitettavana, että unionin vuoden 2016 

talousarviosta käytyjen keskustelujen 

yhteydessä nuorisotyöllisyysaloitteen 

(YEI) rahoitus keskeytettiin sen 

ensimmäisen täytäntöönpanovuoden 

jälkeen, vaikka nuorisotyöttömyys on 

korkeimmalla tasollaan unionissa, ja 

vaatii arvioimaan aloitteen nopeasti ja 

ottamaan sen uudelleen käyttöön; 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; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille ja pitää valitettavana, että 

yritysten veronkierto on aiheuttanut 

merkittäviä verotulojen menetyksiä 

jäsenvaltioissa, minkä vuoksi niiden 

maksuosuuksia unionin talousarvioon on 

supistettu; toteaa lisäksi, että tällainen 

epärehellinen verokilpailu tarkoittaa 

joissakin tapauksissa BKT:n siirtoja toisiin 

jäsenvaltioihin ja BKTL:n siirtoja unionin 

ulkopuolisiin veroparatiiseihin, jolloin 

jäsenvaltioiden yhteenlasketut 

maksuosuudet unionin talousarvioon ovat 

supistuneet; 

7. panee merkille ja pitää valitettavana, että 

yritysten veronkierto on aiheuttanut 

merkittäviä verotulojen menetyksiä 

jäsenvaltioissa, minkä vuoksi niiden 

maksuosuuksia unionin talousarvioon on 

supistettu; toteaa lisäksi, että tällainen 

epärehellinen verokilpailu tarkoittaa 

joissakin tapauksissa BKT:n siirtoja toisiin 

jäsenvaltioihin ja BKTL:n siirtoja unionin 

ulkopuolisiin veroparatiiseihin, jolloin 

jäsenvaltioiden yhteenlasketut 

maksuosuudet unionin talousarvioon ovat 

supistuneet; kehottaa kaikkia 

jäsenvaltioita edistämään ja toteuttamaan 

konkreettisia toimia, joilla torjutaan 

aktiivisesti korruptiota julkisissa 

hankinnoissa; 

Or. en 

 

 


