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4.7.2016 A8-0224/3 

Tarkistus  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että Yhdistynyt 

kuningaskunta on yksi suurimmista EU:n 

talousarvion nettomaksajista ja että Ison-

Britannian kansalaisten 23. kesäkuuta 

2016 tekemällä päätöksellä lähteä 

unionista on merkittävä vaikutus EU:n 

varoihin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/4 

Tarkistus  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että uusi komissio ehdotti 

vuonna 2014 tämän pakottavan ongelman 

ratkaisemiseksi Euroopan 

investointiohjelmaa ja ESIR-rahaston 

perustamista, jotta reaalitalouteen saataisiin 

315 miljardin euron edestä uusia 

investointeja; korostaa vahvaa 

sitoutumistaan ESIR-rahastoon, jonka 

odotetaan vahvistavan voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

lisäävät kasvua ja työpaikkoja; toteaa, että 

erinäisiä hankkeita on jo hyväksytty ja 

toteutetaan parhaillaan; huomauttaa, että 

unionin ESIR-rahastolle antama takaus 

katetaan kahdeksan miljardin euron 

takuurahastosta, jonka varat saadaan 

unionin talousarviosta; 

15. korostaa, että uusi komissio ehdotti 

vuonna 2014 tämän pakottavan ongelman 

ratkaisemiseksi Euroopan 

investointiohjelmaa ja ESIR-rahaston 

perustamista, jotta reaalitalouteen saataisiin 

315 miljardin euron edestä uusia 

investointeja; huomauttaa kuitenkin, että 

ESIR-rahastoon valitut hankkeet eivät 

merkitse uusia investointeja 

reaalitalouteen vaan jälleenrahoitusta 

nykyisiin hankkeisiin, joiden 

taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen 

kestävyys on kyseenalainen; korostaa 

myös, että unionin ESIR-rahastolle antama 

takaus katetaan kahdeksan miljardin euron 

takuurahastosta, jonka varat saadaan 

unionin talousarviosta, jolloin on siirretty 

varoja pois Horisontti 2020 

-puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa 

-välineen kaltaisista ohjelmista; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Tarkistus  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. kannattaa vahvasti 

nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista, sillä 

sen avulla voidaan varmistaa pikaiset 

toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, 

ja kehottaa tekemään siihen tarvittavat 

mukautukset meneillään olevan 

arvioinnin perusteella; katsoo, että tämä 

voidaan saavuttaa vain pitämällä aloitteen 

maksusitoumusmäärärahat vähintään 

samalla tasolla kuin ne olivat kauden 

kahden ensimmäisen vuoden aikana 

(6 miljardia euroa etupainotteisesti 

vuosina 2014–2015) nykyisen 

rahoituskehyskauden loppuun saakka, 

jollei komission tulevasta arvioinnista 

muuta johdu; huomauttaa, että tällöin 

olisi tarkistettava ylöspäin 

alaotsakkeen 1 b (Taloudellinen, 

sosiaalinen ja alueellinen 

yhteenkuuluvuus) enimmäismääriä, sillä 

liikkumavaroja ei ole käytettävissä; 

43. katsoo, että nuorisotyöllisyysaloitteen 

pitäisi varmistaa pikaiset toimet 

nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, mutta 

siinä ei ole toistaiseksi kyetty 

saavuttamaan asetettuja tavoitteita; 

katsoo, että nuorisotyöllisyyden 

edistämistä koskeva tavoite voidaan 

saavuttaa vain puuttumalla yhteisestä 

rahasta aiheutuvaan epätasapainoon, 

poistamalla unionin asettamat sosiaaliset 
ja taloudelliset rajoitteet ja luomalla 

runsaasti julkisia investointeja; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 49 a. korostaa, että maksuissa on 

välttämätöntä harkita eri vaihtoehtoja, 

kuten vähemmän tärkeiden tulevien 

ohjelmien maksusitoumusten 

jäädyttämistä siihen saakka, että kaikki 

maksurästit on suoritettu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 62 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

päättämään, missä tapauksissa ohjelmia 

voidaan rahoittaa ja toteuttaa 

tehokkaammin unionin tasolla ja missä 

tapauksissa taas kansallisen tason 

toimenpiteet ovat järkevämpiä ja 

paremmin sopusoinnussa 

toissijaisuusperiaatteen kanssa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. korostaa tarvetta pienentää unionin 

talousarvioon suoritettavien BKTL-

maksuosuuksien osuutta, jotta voidaan 

päästä eroon jäsenvaltioiden 

”oikeudenmukainen palautuma” 

-asenteesta; tähdentää, että näin voitaisiin 

pienentää kansallisiin talousarvioihin 

kohdistuvaa taakkaa ja saada siten kyseiset 

varat käyttöön jäsenvaltioiden omissa 

talousarvioissa; toteaa, että nykyinen alv-

perusteinen omien varojen järjestelmä on 

liian monimutkainen ja muodostaa 

käytännössä toisen BKTL-maksuosuuden; 

kehottaa sen vuoksi joko uudistamaan 

perusteellisesti tätä omien varojen lähdettä 

tai luopumaan siitä kokonaan; katsoo 

kuitenkin tarpeelliseksi säilyttää BKTL-

maksuosuudet yhtenä talousarvion 

osatekijänä, sillä talousarvion on toimittava 

tasapainottavana tekijänä; 

75. korostaa tarvetta pienentää unionin 

talousarvioon suoritettavien BKTL-

maksuosuuksien osuutta, jotta voidaan 

päästä eroon jäsenvaltioiden 

”oikeudenmukainen palautuma” 

-asenteesta; tähdentää, että näin voitaisiin 

pienentää kansallisiin talousarvioihin 

kohdistuvaa taakkaa ja saada siten kyseiset 

varat käyttöön jäsenvaltioiden omissa 

talousarvioissa; toteaa, että nykyinen alv-

perusteinen omien varojen järjestelmä on 

liian monimutkainen ja muodostaa 

käytännössä toisen BKTL-maksuosuuden; 

kehottaa sen vuoksi joko uudistamaan 

perusteellisesti tätä omien varojen lähdettä 

tai luopumaan siitä kokonaan; katsoo 

kuitenkin tarpeelliseksi säilyttää BKTL-

maksuosuudet yhtenä talousarvion 

osatekijänä, sillä talousarvion on toimittava 

tasapainottavana tekijänä; painottaa, että 

unionin talousarvion tuloihin 

vaikuttavilla muutoksilla ei saisi olla 

haitallisia vaikutuksia kansalaisiin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. torjuu ajatuksen euroalueen omasta 

talousarviosta, sillä se pahentaisi 

merkittävää juopaa euroa käyttävien 

maiden ja omat valuuttansa säilyttäneiden 

maiden välillä ja johtaisi demokraattisen 

kansallisen itsemääräämisoikeuden yhä 

suurempaan luovuttamiseen 

teknokraattien ryhmille; 

Or. en 



 

AM\1100073FI.doc  PE585.330v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

82 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 82 a. katsoo, että rahoitettaessa aloitteita, 

joita varten talousarviossa ei ole 

määrärahoja, ensimmäisenä vaihtoehtona 

olisi aina oltava määrärahojen 

siirtäminen nykyisistä vähemmän 

tärkeistä budjettikohdista ja että olisi 

tarkkaan vältettävä tuhlaamista ja 

huonoa varainhoitoa; 

Or. en 

 

 


