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4.7.2016 A8-0224/21 

Tarkistus  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL-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 C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. katsoo Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansanäänestyksen tuloksen osoittavan, 

että on tarpeen luoda toisenlainen 

Eurooppa, joka perustuu kansalaisten 

hyväksynnälle, ja toteaa, että nämä 

odottavat konkreettisia päätöksiä 

sosiaalisista kysymyksistä, kuten 

työllisyydestä, avoimuudesta ja 

hyvinvoinnista, ja vastustavat 

säästötoimia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Tarkistus  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-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 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. katsoo, että vuonna 2016 tehtävässä 

monivuotisen rahoituskehyksen 

arvioinnissa olisi otettava huomioon 

erinäiset vakavat kriisit ja uudet poliittiset 

aloitteet sekä niiden 

talousarviovaikutukset, joita ei voitu 

ennakoida rahoituskehystä hyväksyttäessä; 

ottaa esille muun muassa muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin, ulkoiset hätätilanteet, 

sisäiseen turvallisuuteen liittyvät 

kysymykset, maatalouden kriisin, 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston (ESIR) rahoituksen, unionin 

talousarvion maksukriisin, sitkeästi 

korkealla tasolla pysyneen työttömyyden 

erityisesti nuorten keskuudessa sekä 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen; 

viittaa myös viimeaikaiseen 

ilmastonmuutosta koskevaan 

kansainväliseen sopimukseen ja kasvaviin 

paineisiin kehityspolitiikassa; huomauttaa, 

että pakottavien lisätarpeiden 

rahoittamiseksi katsottiin tarpeelliseksi 

turvautua ennennäkemättömällä tavalla 

rahoituskehyksen joustomekanismeihin ja 

erityisrahoitusvälineisiin, sillä 

rahoituskehyksen enimmäismäärät 

osoittautuivat liian pieniksi tietyissä 

6. katsoo, että vuonna 2016 tehtävässä 

monivuotisen rahoituskehyksen 

arvioinnissa olisi otettava huomioon 

erinäiset vakavat kriisit ja uudet poliittiset 

aloitteet sekä niiden 

talousarviovaikutukset, joita ei voitu 

ennakoida rahoituskehystä hyväksyttäessä; 

ottaa esille muun muassa muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin, vakavan rahoituskriisin ja 

äärimmäisen ankarat säästötoimet, 

ulkoiset hätätilanteet, sisäiseen 

turvallisuuteen liittyvät kysymykset, 

maatalouden kriisin, Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) rahoituksen, 

unionin talousarvion maksukriisin, sitkeästi 

korkealla tasolla pysyneen työttömyyden 

erityisesti nuorten keskuudessa sekä 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen; 

viittaa myös viimeaikaiseen 

ilmastonmuutosta koskevaan 

kansainväliseen sopimukseen ja kasvaviin 

paineisiin kehityspolitiikassa; huomauttaa, 

että pakottavien lisätarpeiden 

rahoittamiseksi katsottiin tarpeelliseksi 

turvautua ennennäkemättömällä tavalla 

rahoituskehyksen joustomekanismeihin ja 

erityisrahoitusvälineisiin, sillä 

rahoituskehyksen enimmäismäärät 
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otsakkeissa; katsoo, että kahden viime 

vuoden aikana rahoituskehys on 

käytännössä viety äärirajoilleen; 

osoittautuivat liian pieniksi tietyissä 

otsakkeissa; katsoo, että kahden viime 

vuoden aikana rahoituskehys on 

käytännössä viety äärirajoilleen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Tarkistus  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. katsoo, että vuonna 2016 tehtävässä 

monivuotisen rahoituskehyksen 

arvioinnissa olisi otettava huomioon 

erinäiset vakavat kriisit ja uudet poliittiset 

aloitteet sekä niiden 

talousarviovaikutukset, joita ei voitu 

ennakoida rahoituskehystä hyväksyttäessä; 

ottaa esille muun muassa muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin, ulkoiset hätätilanteet, 

sisäiseen turvallisuuteen liittyvät 

kysymykset, maatalouden kriisin, 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston (ESIR) rahoituksen, unionin 

talousarvion maksukriisin, sitkeästi 

korkealla tasolla pysyneen työttömyyden 

erityisesti nuorten keskuudessa sekä 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen; 

viittaa myös viimeaikaiseen 

ilmastonmuutosta koskevaan 

kansainväliseen sopimukseen ja kasvaviin 

paineisiin kehityspolitiikassa; huomauttaa, 

että pakottavien lisätarpeiden 

rahoittamiseksi katsottiin tarpeelliseksi 

turvautua ennennäkemättömällä tavalla 

rahoituskehyksen joustomekanismeihin ja 

erityisrahoitusvälineisiin, sillä 

rahoituskehyksen enimmäismäärät 

6. katsoo, että vuonna 2016 tehtävässä 

monivuotisen rahoituskehyksen 

arvioinnissa olisi otettava huomioon 

erinäiset vakavat kriisit ja uudet poliittiset 

aloitteet sekä niiden 

talousarviovaikutukset, joita ei voitu 

ennakoida rahoituskehystä hyväksyttäessä; 

ottaa esille muun muassa vaikean talous- 

ja rahoituskriisin, kasvavan 

eriarvoisuuden jäsenvaltioissa ja eri 

alueilla sekä niiden välillä, muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin, ulkoiset hätätilanteet, 

sisäiseen turvallisuuteen liittyvät 

kysymykset, maatalouden kriisin, 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston (ESIR) rahoituksen, unionin 

talousarvion maksukriisin, sitkeästi 

korkealla tasolla pysyneen työttömyyden 

erityisesti nuorten keskuudessa sekä 

köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen; 

viittaa myös viimeaikaiseen 

ilmastonmuutosta koskevaan 

kansainväliseen sopimukseen ja kasvaviin 

paineisiin kehityspolitiikassa; huomauttaa, 

että pakottavien lisätarpeiden 

rahoittamiseksi katsottiin tarpeelliseksi 

turvautua ennennäkemättömällä tavalla 
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osoittautuivat liian pieniksi tietyissä 

otsakkeissa; katsoo, että kahden viime 

vuoden aikana rahoituskehys on 

käytännössä viety äärirajoilleen; 

rahoituskehyksen joustomekanismeihin ja 

erityisrahoitusvälineisiin, sillä 

rahoituskehyksen enimmäismäärät 

osoittautuivat liian pieniksi tietyissä 

otsakkeissa; katsoo, että kahden viime 

vuoden aikana rahoituskehys on 

käytännössä viety äärirajoilleen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Tarkistus  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

GUE/NGL-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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että unionin talousarvion on 

noudatettava unionin toimintapoliittisia ja 

strategisia painopisteitä ja siinä on 

varmistettava pitkän aikavälin 

painopisteiden ja uusien haasteiden välinen 

tasapaino; tähdentää tältä osin, että unionin 

talousarvion on oltava keskeisessä 

asemassa unionin pääsuuntauksia ja yleisiä 

tavoitteita edustavan ja yhdessä sovitun 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamisessa; katsoo siksi, että 

monivuotisen rahoituskehyksen arviointiin 

olisi sisällyttävä laadullinen analyysi siitä, 

onko tässä strategiassa asetettuja tavoitteita 

saavutettu ja missä määrin; vaatii, että 

kyseiseen arvioon yhdistetään ennuste siitä, 

ovatko tälle strategialle nykyisen 

rahoituskehyksen loppuvuosiksi varatut 

varat riittävät, jotta se voidaan panna 

täytäntöön onnistuneesti; 

7. korostaa, että unionin talousarvion on 

noudatettava unionin toimintapoliittisia ja 

strategisia painopisteitä ja siinä on 

varmistettava pitkän aikavälin 

painopisteiden ja uusien haasteiden välinen 

tasapaino; tähdentää tältä osin, että unionin 

talousarvion on oltava keskeisessä 

asemassa unionin pääsuuntauksia ja yleisiä 

tavoitteita edustavan ja yhdessä sovitun 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamisessa; katsoo siksi, että 

monivuotisen rahoituskehyksen arviointiin 

olisi sisällyttävä laadullinen analyysi siitä, 

onko tässä strategiassa asetettuja tavoitteita 

saavutettu ja missä määrin; vaatii, että 

kyseiseen arvioon yhdistetään ennuste siitä, 

ovatko tälle strategialle nykyisen 

rahoituskehyksen loppuvuosiksi varatut 

varat riittävät ja asianmukaisesti 

kohdennetut, jotta se voidaan panna 

täytäntöön onnistuneesti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Tarkistus  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

GUE/NGL-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 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että pakolais- ja 

muuttoliikekriisin taustalla olevien syiden 

torjumiseksi on otettu käyttöön merkittävä 

mutta edelleen riittämätön määrä 

talousarviovaroja lujittamalla unionin 

erityisohjelmia otsakkeessa 4; toteaa, että 

vuonna 2015 muuttoliikkeeseen ja 

pakolaisiin liittyviin toimiin kohdennettiin 

uudelleen 170 miljoonaa euroa ja että 

vuonna 2016 otsakkeessa 4 hyväksyttiin 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin liittyviin 

toimiin 130 miljoonan euron lisävarat ja 

tehtiin 430 miljoonan euron suuruiset 

uudelleenjärjestelyt liittymistä 

valmistelevassa tukivälineessä, 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä ja 

Euroopan naapuruusvälineessä; toteaa 

myös, että komissio on muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin ulkoisen ulottuvuuden 

käsittelemiseksi tehnyt useita 

lisäehdotuksia, jotka vaikuttavat unionin 

talousarvioon, kuten ehdotukset unionin 

erityisrahastojen perustamisesta (Madad-

erityisrahasto ja Afrikka-hätärahasto, 

joiden alustavat talousarviovaikutukset 

ovat arviolta 570 miljoonaa euroa ja 

405 miljoonaa euroa) ja Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen 

perustamisesta, josta miljardi euroa on 

määrä rahoittaa unionin talousarviosta, 

12. korostaa, että pakolais- ja 

muuttoliikekriisin ratkaisemiseksi on 

otettu käyttöön merkittävä mutta edelleen 

riittämätön määrä talousarviovaroja 

lujittamalla unionin erityisohjelmia 

otsakkeessa 4; toteaa, että vuonna 2015 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin liittyviin 

toimiin kohdennettiin uudelleen 

170 miljoonaa euroa ja että vuonna 2016 

otsakkeessa 4 hyväksyttiin 

muuttoliikkeeseen ja pakolaisiin liittyviin 

toimiin 130 miljoonan euron lisävarat ja 

tehtiin 430 miljoonan euron suuruiset 

uudelleenjärjestelyt liittymistä 

valmistelevassa tukivälineessä, 

kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä ja 

Euroopan naapuruusvälineessä; panee 

lisäksi merkille, että komissio on tehnyt 

useita lisäehdotuksia, jotka vaikuttavat 

unionin talousarvioon, kuten ehdotukset 

unionin erityisrahastojen perustamisesta 

(Madad-erityisrahasto ja Afrikka-

hätärahasto, joiden alustavat 

talousarviovaikutukset ovat arviolta 

570 miljoonaa euroa ja 405 miljoonaa 

euroa) ja Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen perustamisesta, josta 

miljardi euroa on määrä rahoittaa unionin 

talousarviosta, mahdollista lisärahoitusta 

lukuun ottamatta; korostaa, että unionin 
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mahdollista lisärahoitusta lukuun 

ottamatta; korostaa, että unionin 

talousarvioon aiheutuu lisäpaineita muista 

suunnitelluista toimista, joista komissio on 

ilmoittanut, kuten nk. Lontoon 

sitoumuksesta, tai sellaisista tapahtumista 

kuin EU:n ja Turkin huippukokous 

18. maaliskuuta 2016; korostaa, että 

tarvitaan vielä lisää talousarviovaroja, jotta 

voidaan ottaa huomioon kaikkein 

haavoittuvimmat muuttajat, erityisesti 

naiset, lapset ja hlbti-henkilöt; toteaa 

kuitenkin huolestuneena, että unionin 

ratkaistavana olevat ongelmat ovat 

suuruusluokaltaan sellaisia, että lisätoimet 

ovat vielä tarpeen; 

talousarvioon aiheutuu lisäpaineita muista 

suunnitelluista toimista, joista komissio on 

ilmoittanut, kuten nk. Lontoon 

sitoumuksesta, tai sellaisista tapahtumista 

kuin EU:n ja Turkin huippukokous 

18. maaliskuuta 2016; korostaa, että 

tarvitaan vielä lisää talousarviovaroja, jotta 

voidaan ottaa huomioon kaikkein 

haavoittuvimmat muuttajat, erityisesti 

naiset, lapset ja hlbti-henkilöt; toteaa 

kuitenkin huolestuneena, että unionin 

ratkaistavana olevat ongelmat ovat 

suuruusluokaltaan sellaisia, että lisätoimet 

ovat vielä tarpeen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Tarkistus  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

GUE/NGL-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 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. toteaa, että muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin laajuutta ja komission 

ongelman ratkaisemiseksi käynnistämien 

toimien rahoitusvaikutuksia ei olisi voitu 

ennakoida hyväksyttäessä vuosien 2014–

2020 monivuotista rahoituskehystä; 

korostaa, että riittävien resurssien 

puuttuessa unioni on joutunut ottamaan 

käyttöön jäsenvaltioiden, unionin 

talousarvion ja Euroopan kehitysrahaston 

yhdessä rahoittamia tilapäismekanismeja, 

kuten unionin erityisrahastoja (Madad-

rahasto ja Afrikka-hätärahasto) ja Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen; 

huomauttaa, että muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiä käsittelevän 

kokonaisvaltaisen talousarviostrategian 

puuttuminen on johtanut siihen, että 

Euroopan parlamentti on joutunut syrjään 

unionin talousarviovarojen käyttöä 

koskevasta päätöksenteosta; painottaa, että 

tällaisten välineiden lisääntyminen luo 

unioniin vastuuvelvollisuuden ja 

demokraattisen valvonnan ongelman, 

johon on puututtava; pitää lisäksi 

valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole 

vielä suorittaneet erityisrahastoihin 

läheskään niiltä odotettuja määriä, mikä 

vaarantaa näiden rahastojen onnistumisen; 

13. toteaa, että muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin laajuutta ja komission 

ongelman ratkaisemiseksi käynnistämien 

toimien rahoitusvaikutuksia ei olisi voitu 

ennakoida hyväksyttäessä vuosien 2014–

2020 monivuotista rahoituskehystä; 

korostaa, että riittävien resurssien 

puuttuessa unioni on joutunut ottamaan 

käyttöön jäsenvaltioiden, unionin 

talousarvion ja Euroopan kehitysrahaston 

yhdessä rahoittamia tilapäismekanismeja, 

kuten unionin erityisrahastoja (Madad-

rahasto ja Afrikka-hätärahasto) ja Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen; 

huomauttaa, että muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiä käsittelevän 

kokonaisvaltaisen talousarviostrategian 

puuttuminen on johtanut siihen, että 

Euroopan parlamentti on joutunut syrjään 

unionin talousarviovarojen käyttöä 

koskevasta päätöksenteosta; painottaa, että 

tällaisten välineiden lisääntyminen luo 

unioniin vastuuvelvollisuuden ja 

demokraattisen valvonnan ongelman, 

johon on puututtava; pitää lisäksi 

valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole 

vielä suorittaneet erityisrahastoihin 

läheskään niiltä odotettuja määriä, mikä 

vaarantaa näiden rahastojen onnistumisen; 
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toistaa jäsenvaltioille antamansa 

kehotuksen noudattaa välittömästi 

sitoumuksiaan ja kantaa vastuunsa; 

toistaa jäsenvaltioille antamansa 

kehotuksen noudattaa välittömästi 

sitoumuksiaan ja kantaa vastuunsa; 

kehottaa komissiota ja neuvostoa 

laatimaan maahanmuuttolausekkeen, 

jonka nojalla menot, joita jäsenvaltioille 

aiheutuu muuttovirtojen hallinnasta ja 

muuttajien ja pakolaisten 

vastaanottamisesta ja kotouttamisesta, 

voitaisiin jättää liiallista alijäämää 

koskevien laskelmien ulkopuolelle; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Tarkistus  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että maailmanlaajuisen talous- 

ja rahoituskriisin alusta lähtien unioni on 

kärsinyt investointien vähäisyydestä ja 

riittämättömyydestä; huomauttaa 

erityisesti, että vuonna 2014 

kokonaisinvestoinnit olivat 15 prosenttia 

alle vuoden 2007 tason, joten investoinnit 

vähenivät yhteensä 430 miljardia euroa; 

katsoo, että vähäiset investoinnit hidastavat 

talouden elpymistä ja vaikuttavat suoraan 

kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn; 

14. toteaa, että maailmanlaajuisen talous- 

ja rahoituskriisin alusta lähtien unioni on 

kärsinyt investointien vähäisyydestä, 

epätasaisuudesta ja riittämättömyydestä; 

huomauttaa erityisesti, että vuonna 2014 

kokonaisinvestoinnit olivat 15 prosenttia 

alle vuoden 2007 tason, joten investoinnit 

vähenivät yhteensä 430 miljardia euroa, ja 

että talouskriisin koettelemissa maissa 

investoinnit vähenivät yli 25 prosenttia; 

katsoo, että vähäiset ja epätasaiset 

investoinnit hidastavat talouden elpymistä 

ja vaikuttavat suoraan kasvuun, 

työllisyyteen, sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen ja kilpailukykyyn; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Tarkistus  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

GUE/NGL-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 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että maailmanlaajuisen talous- 

ja rahoituskriisin alusta lähtien unioni on 

kärsinyt investointien vähäisyydestä ja 

riittämättömyydestä; huomauttaa 

erityisesti, että vuonna 2014 

kokonaisinvestoinnit olivat 15 prosenttia 

alle vuoden 2007 tason, joten investoinnit 

vähenivät yhteensä 430 miljardia euroa; 

katsoo, että vähäiset investoinnit hidastavat 

talouden elpymistä ja vaikuttavat suoraan 

kasvuun, työllisyyteen ja kilpailukykyyn; 

14. toteaa, että maailmanlaajuisen talous- 

ja rahoituskriisin alusta lähtien unioni on 

kärsinyt julkisten investointien 

vähäisyydestä ja riittämättömyydestä; 

huomauttaa lisäksi, että vuonna 2014 

yksityisten investointien kokonaismäärä 

oli 15 prosenttia alle vuoden 2007 tason, 

joten investoinnit vähenivät yhteensä 

430 miljardia euroa; katsoo, että vähäiset 

julkiset ja yksityiset investoinnit yhdessä 

säästötoimien kanssa hidastavat talouden 

elpymistä ja vaikuttavat suoraan kasvuun, 

työllisyyteen, eriarvoisuuteen, 

hyvinvointiin ja kilpailukykyyn; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/29 

Tarkistus  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL-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 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. muistuttaa, että suurin uhka EU:n 

taloudelle on yksityisen 

pankkijärjestelmän vakavaraisuuden 

matala taso ja dominovaikutuksen korkea 

riski, jos jotkin pankit, jotka ovat ”liian 

suuria kaatumaan”, lopulta kaatuvat; 

pitää valitettavana, että keskustelua 

euroalueen talousarviovalmiuden 

muuttamisesta käytetään sellaisen 

rahoitussääntelyn ja rahapolitiikan 

tukemiseen, joilla suojellaan koroilla 

elämiseen perustuvia käytäntöjä ja 

vaarannetaan investointeja ja työllisyyttä; 

toteaa, että nämä toimet ovat selvästi 

joustavia rahoitusjärjestelmän 

oligopoleille mutta ne eivät täytä 

luotonannon sosiaalista ja tuottavaa 

tehtävää; toteaa, että jos Euroopan 

vakausmekanismi, tuleva Euroopan 

valuuttarahasto, valtavana 

rahoitusvälineenä sisällytettäisiin 

perussopimuksiin, se voisi olla 

rahoitusväline, jolla oikeutettaisiin useita 

seurauksia samanaikaisesti: yksityisen 

velan sosialisoiminen julkiseksi velaksi, 

julkisten menojen kasvattaminen 

pankkijärjestelmän vastuiden 

palauttamiseksi, veronkantoa koskevat 

leikkaukset, verojärjestelmän 
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progressiivisuus ja niitä vastaavat julkiset 

politiikat sekä sosiaali- ja 

työvoimapolitiikat; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/30 

Tarkistus  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-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, että unionin 

ESIR-rahastolle antama takaus katetaan 

kahdeksan miljardin euron takuurahastosta, 

jonka varat saadaan unionin talousarviosta; 

Or. en 

 

 


