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4.7.2016 A8-0224/31 

Tarkistus  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

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; 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; 

korostaa kuitenkin, että komission olisi 

asteittaisten investointiohjelmien kautta 

asetettava etusijalle rahoitusapua saavat 

maat ja että sen olisi kohdistettava toimet 

erityisesti talouskriisin ja laman kourissa 

kamppaileviin alueisiin, jotka kärsivät 

korkeasta työttömyydestä ja köyhyydestä, 

jotta voidaan edistää kasvua ja 

työpaikkojen luomista, tukea mikro- ja 

pk-yrityksiä sekä varmistaa terve 

talouskehitys ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Tarkistus  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  19 a.  korostaa, että unionin 

investointiohjelmat eivät ole 

huomattavasti vaikuttaneet EU:n 

pk-yritysten enemmistön 

mahdollisuuksiin saada rahoitusta eivätkä 

etenkään niiden pk-yritysten, jotka 

toimivat vakavan ja hellittämättömän 

rahoituskriisin koettelemissa maissa; 

kehottaa kiinnittämään enemmän 

huomiota sen varmistamiseen, että pk-

yritysten ja erityisesti lopettamisuhan 

alaisten pk-yritysten erilaisiin kiireellisiin 

tarpeisiin vastataan paremmin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Tarkistus  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20.  korostaa, että nuorisotyöttömyys on 

edelleen hälyttävän korkea ja että se on 

yksi pakottavimmista ja vakavimmista 

ongelmista, joita unionilla tällä hetkellä on; 

painottaa, että 4,4 miljoonaa alle 

25-vuotiasta nuorta oli työttömänä 

unionissa helmikuussa 2016 ja että 

nuorisotyöttömyysaste on useissa 

jäsenvaltioissa yli 40 prosenttia ja se ylittää 

60 prosenttia tietyillä unionin alueilla; 

korostaa, että unionin työllisyysaste on 

huomattavasti alempi kuin Eurooppa 2020 

-strategian tavoite, toteaa näin ollen, että 

aivan liian moni nuori on sosiaalisen 

syrjäytymisen vaarassa ja olisi ryhdyttävä 

kohdennetumpiin toimiin ilman työtä, 

koulutusta tai kurssitusta olevien nuorten 

(NEET) hyväksi; huomauttaa, että 

korkeasti koulutettujen ja ammattitaitoisten 

henkilöiden määrä vaikuttaa suuresti 

unionin kilpailukykyyn, 

innovointivalmiuksiin ja tuottavuuteen, ja 

painottaa tässä yhteydessä tarvetta 

panostaa koulutukseen, nuoriin ja 

kulttuuriin; panee merkille myös EU:n 

nuorisostrategian 2010–2018 merkityksen; 

20.  korostaa, että nuorisotyöttömyys on 

edelleen hälyttävän korkea ja että se on 

yksi pakottavimmista ja vakavimmista 

ongelmista, joita unionilla tällä hetkellä on; 

painottaa, että 4,4 miljoonaa alle 

25-vuotiasta nuorta oli työttömänä 

unionissa helmikuussa 2016 ja että 

nuorisotyöttömyysaste on useissa 

jäsenvaltioissa yli 40 prosenttia ja se ylittää 

60 prosenttia tietyillä unionin alueilla, 

joilla ponnisteluja olisi tehostettava 

paremmilla hankkeilla; korostaa, että 

unionin työllisyysaste on huomattavasti 

alempi kuin Eurooppa 2020 -strategian 

tavoite, toteaa näin ollen, että aivan liian 

moni nuori on sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa ja olisi ryhdyttävä 

kohdennetumpiin toimiin ilman työtä, 

koulutusta tai kurssitusta olevien nuorten 

(NEET) hyväksi; huomauttaa, että 

korkeasti koulutettujen ja ammattitaitoisten 

henkilöiden määrä vaikuttaa suuresti 

unionin kilpailukykyyn, 

innovointivalmiuksiin ja tuottavuuteen, ja 

painottaa tässä yhteydessä tarvetta 

panostaa koulutukseen, nuoriin ja 

kulttuuriin; panee merkille myös EU:n 

nuorisostrategian 2010–2018 merkityksen; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Tarkistus  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a.  palauttaa mieliin Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksen, jossa tuotiin esille, että 

kyseessä olevissa nuorisotyöttömyyttä 

käsittelevissä toimintaryhmissä ilmenee 

huonoa hallintoa ja että yli 1,3 miljardin 

euron summa on rajoitettujen 

hakemusten vuoksi kohdennettu 

uudelleen; kehottaa komissiota 

tarjoamaan teknistä apua 

nuorisotyöttömyyttä käsittelevien 

toimintaryhmien käytön tehostamiseksi ja 

suurempien rahavarojen ohjaamiseksi 

eriarvoisuudesta ja nuorisotyöttömyydestä 

eniten kärsiville maille ja alueille; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Tarkistus  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23.  palauttaa mieliin viimeaikaiset 

terrori-iskut Ranskassa ja Belgiassa sekä 

kasvaneen uhan muissa jäsenvaltioissa ja 

toteaa tämän edellyttävän koordinoituja ja 

tehostettuja lisätoimia ja -välineitä unionin 

tasolla; korostaa, että unionilla on tätä 

varten asianmukainen väline, sisäisen 

turvallisuuden rahasto, ja että sillä on 

useita tällä alalla toimivia virastoja, joihin 

kohdistuu yhä suurempia paineita; katsoo, 

että tällä alalla tarvitaan lisää unionin tason 

toimia ja siis myös rahoitusta, jotta uhkaan 

voidaan reagoida asianmukaisesti; 

korostaa, että lisääntynyt yhteistyö tällä 

alalla edellyttää kyseisten virastojen 

henkilöstön lisäämistä, mikä saattaa lisätä 

edelleen paineita unionin talousarviota 

kohtaan; palauttaa lisäksi mieliin 

Europolin Euroopan 

terrorismintorjuntakeskuksen henkilöstön 

rajallisen lisäämisen, joka rahoitettiin 

sisäisen turvallisuuden rahaston varojen 

uudelleenkohdentamisella; 

23.  palauttaa mieliin viimeaikaiset 

terrori-iskut Ranskassa ja Belgiassa sekä 

kasvaneen uhan muissa jäsenvaltioissa ja 

toteaa tämän edellyttävän koordinoituja ja 

tehostettuja lisätoimia ja -välineitä unionin 

tasolla; korostaa, että unionilla on tätä 

varten jo asianmukainen väline, sisäisen 

turvallisuuden rahasto, ja että sillä on 

useita tällä alalla toimivia virastoja; katsoo, 

että tällä alalla tarvitaan lisää unionin tason 

toimia ja siis myös rahoitusta, jotta uhkaan 

voidaan reagoida asianmukaisesti 

pääasiassa ryhtymällä toimiin, joilla 

lopetetaan kaikki talous- ja kauppasuhteet 

sellaisten talouden toimijoiden kanssa, 

jotka käyvät kauppaa niin kutsutun 

Da'eshin kanssa, ja määrätään 

seuraamuksia niille yrityksille tai 

valtioille, jotka hyötyvät asekaupasta tai 

halvan öljyn tai kaasun ostamisesta; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Tarkistus  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  24 a.  korostaa tarvetta panna täytäntöön 

tarjonnan sääntelyvälineet, koska se on 

ainoa tehokas keino hintojen ja 

viljelijöiden tulojen vakauttamiseksi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Tarkistus  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

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

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 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25.  korostaa, että YMP:lle vuoteen 

2020 asti vahvistetut tiukat 

enimmäismäärät jättävät huomattavasti 

vähemmän liikkumavaraa kuin edellisessä 

rahoituskehyksessä, vaikka alan 

kohtaamien haasteiden määrä on 

lisääntynyt; muistuttaa, että YMP on 

keskeisen tärkeä monien viljelijöiden 

tulojen kannalta erityisesti kriisien aikana, 

ja huomauttaa, että sen määrärahojen 

vuotuinen käyttöaste on korkea, liki 

100 prosenttia; palauttaa mieliin ne monet 

kriisit, joita unionin maanviljelijöitä ovat 

kohdanneet nykyisen rahoituskehyksen 

alusta alkaen ja erityisesti maito-, sianliha-, 

naudanliha-, hedelmä- ja vihannesalojen 

kriisit, sekä Venäjän maataloustuotteille 

asettaman tuontikiellon aiheuttamien 

tappioiden pitkän aikavälin kielteiset 

vaikutukset unionin maanviljelijöihin; 

panee merkille sokerikiintiöiden 

lakkauttamisen vuonna 2017 ja sen 

mahdolliset vaikutukset sokerialaan ja 

kiinnittää huomiota myös syrjäisimpien 

alueiden erityistarpeisiin; korostaa näiden 

kriisien takia toteutettujen 

hätätoimenpiteiden talousarviovaikutuksia, 

jotka ovat 500 miljoonaa euroa 

25.  korostaa, että YMP:lle vuoteen 

2020 asti vahvistetut tiukat 

enimmäismäärät jättävät huomattavasti 

vähemmän liikkumavaraa kuin edellisessä 

rahoituskehyksessä, vaikka alan 

kohtaamien haasteiden määrä on 

lisääntynyt; muistuttaa, että YMP on 

keskeisen tärkeä monien viljelijöiden 

tulojen kannalta erityisesti kriisien aikana, 

ja huomauttaa, että sen määrärahojen 

vuotuinen käyttöaste on korkea, liki 

100 prosenttia; palauttaa mieliin ne monet 

kriisit, joita unionin maanviljelijöitä ovat 

kohdanneet nykyisen rahoituskehyksen 

alusta alkaen ja erityisesti maito-, sianliha-, 

naudanliha-, hedelmä- ja vihannesalojen 

kriisit, sekä Venäjän maataloustuotteille 

asettaman tuontikiellon aiheuttamien 

tappioiden pitkän aikavälin kielteiset 

vaikutukset unionin maanviljelijöihin; 

panee merkille sokerikiintiöiden 

lakkauttamisen vuonna 2017 ja sen 

mahdolliset vaikutukset sokerialaan ja 

kiinnittää huomiota myös syrjäisimpien 

alueiden erityistarpeisiin; korostaa näiden 

kriisien takia toteutettujen 

hätätoimenpiteiden talousarviovaikutuksia, 

jotka ovat 500 miljoonaa euroa 
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vuoden 2016 talousarviossa ja 

300 miljoonaa euroa vuoden 2015 

talousarviossa, jotka rahoitettiin 

otsakkeen 2 liikkumavarasta; korostaa, että 

tällä alalla tehtävät vähennykset 

vaarantaisivat unionin ja erityisesti sen 

maaseutualueiden alueellisen 

yhteenkuuluvuuden; vastustaa 

kaikenlaista suuntausta kohti 

maatalouspolitiikan uudelleen 

kansallistamista, mikä vääristäisi 

markkinoita ja loisi epäreilua kilpailua 

tuottajien välille; 

vuoden 2016 talousarviossa ja 

300 miljoonaa euroa vuoden 2015 

talousarviossa, jotka rahoitettiin 

otsakkeen 2 liikkumavarasta; korostaa, että 

tällä alalla tehtävät vähennykset 

vaarantaisivat unionin ja erityisesti sen 

maaseutualueiden alueellisen 

yhteenkuuluvuuden; vaatii, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 

2 nykyistä määrää nostetaan nykyisen 

kriisin vuoksi; korostaa, että kunkin 

jäsenvaltion oikeutta 

elintarvikeomavaraisuuden 

varmistamiseen on suojeltava; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Tarkistus  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 a.  korostaa tarvetta kääntää 

pitkäaikainen suuntaus, jonka myötä 

viljelijöiden tulot ovat vähentyneet 

viimeksi kuluneiden vuosikymmenten 

aikana; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Tarkistus  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  26 a.  uskoo vakaasti, että unionin 

kansalaiset odottavat EU:n omaksuvan 

vahvan ja tehostetun roolin ympäristön ja 

heidän elämänlaatunsa suojelemisessa; 

kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 

pohjustamaan tietä Euroopan unionin 

ympäristöoikeuksien tuomioistuimen 

perustamiselle ja luomaan uuden 

rahaston EU:n ekologista siirtymää 

varten; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Tarkistus  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27.  muistuttaa, että koheesiopolitiikka 

on unionin tärkein investointipolitiikka, 

jolla pyritään vähentämään taloudellisia, 

sosiaalisia ja alueellisia eroja kaikkien 

unionin alueiden välillä ja näin 

parantamaan unionin kansalaisten elämän 

laatua; painottaa sen keskeistä roolia 

pyrittäessä saavuttamaan älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

pyrkivän Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteet, erityisesti varojen selkeässä 

kohdentamisessa ilmastoon liittyviin 

toimiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin, etenkin 

lisääntyneen köyhyyden, myös lasten 

köyhyyden, epätasa-arvon ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjuntaan, ja työllisyyden 

lisäämisessä; kehottaa komissiota 

seuraamaan edellä mainittujen tavoitteiden 

kattavaa toteutumista; katsoo lisäksi, että 

rakennerahastoista voi olla huomattavaa 

hyötyä käsiteltäessä uusia haasteita, kuten 

pakolaiskriisin seurauksia, mutta ennalta 

jaettuihin jäsenvaltiokohtaisiin 

määrärahoihin ei tule kajota; 

27.  muistuttaa, että koheesiopolitiikka 

on unionin tärkein tulonjakopolitiikka, 

jolla pyritään vähentämään taloudellisia, 

sosiaalisia ja alueellisia eroja kaikkien 

unionin alueiden välillä ja näin 

parantamaan unionin kansalaisten elämän 

laatua; painottaa sen keskeistä roolia 

pyrittäessä saavuttamaan älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

pyrkivän Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteet, erityisesti varojen selkeässä 

kohdentamisessa ilmastoon liittyviin 

toimiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin, etenkin 

lisääntyneen köyhyyden, myös lasten 

köyhyyden, epätasa-arvon ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjuntaan, ja työllisyyden 

lisäämisessä; kehottaa komissiota 

seuraamaan edellä mainittujen tavoitteiden 

kattavaa toteutumista; katsoo lisäksi, että 

rakennerahastoista voi olla huomattavaa 

hyötyä käsiteltäessä uusia haasteita, kuten 

pakolaiskriisin seurauksia, mutta ennalta 

jaettuihin jäsenvaltiokohtaisiin 

määrärahoihin ei tule kajota; 

Or. en 

 

 


