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3.7.2017 A8-0249/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. katsoo, että komission ehdotuksen 

avulla EU:n olisi voitava luoda kestävää 

kasvua ja työpaikkoja ja varmistaa 

kansalaistensa turvallisuus; korostaa, että 

säästötoimenpiteet on lopetettava, jotta 

moniin samanaikaisiin kriiseihin voidaan 

vastata asianmukaisesti ja tehokkaasti; 

muistuttaa, että yhteisvastuun periaatetta 

on kunnioitettava, ja kehottaa komissiota 

säästämään mahdollisimman paljon 

hankkeista, jotka eivät ole tähän 

mennessä osoittaneet todellista lisäarvoa; 

korostaa, että on tärkeää rahoittaa 

hankkeita, joilla varmistetaan todellisen 

taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön 

liittyvän lisäarvon tuottaminen 

jäsenvaltioille, sillä varoja ei pitäisi 

käyttää kiistanalaisiin tai tuhlailevaisiin 

hankkeisiin; painottaa, että sen paremmin 

EU:n talousarviota kuin muitakaan 

rahoitusvälineitä ei pitäisi käyttää 

sellaisen toiminnan rahoittamiseen, joka 

liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai 

terroristien soluttautumiseen;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää myönteisenä Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

merkitystä investointivajeen kuromisessa 

umpeen kaikkialla EU:ssa ja EU:n 

alueiden välillä ja autettaessa 

toteuttamaan strategisia investointeja, 

jotka tarjoavat huomattavasti lisäarvoa 

taloudelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle; 

kannattaa näin ollen rahaston toiminnan 

jatkamista vuoteen 2020; korostaa 

varojen nopeaa käyttöönottoa ESIR-

rahaston pk-yrityksiä koskevassa 

osuudessa ja suhtautuu myönteisesti sen 

aiottuun laajentamiseen; pitää kuitenkin 

valitettavana sitä, että pk-yritysten 

rahoitukseen ei ole kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jonka ansiosta 

käytettävissä olevista kokonaisvaroista 

saataisiin selkeä yleiskäsitys; korostaa 

käynnissä olevissa 

lainsäädäntöneuvotteluissa omaksumaansa 

kantaa, että unionin nykyisten ohjelmien 

määrärahoja ei pitäisi enää leikata tämän 

jatkokauden rahoittamiseksi; korostaa, että 

ESIR-rahastolla, jonka takuurahasto 

rahoitetaan pääosin EU:n talousarviosta, ei 

pitäisi tukea yhteisöjä, jotka on perustettu 

tai rekisteröity oikeudenkäyttöalueilla, 

jotka kuuluvat asiaankuuluvassa EU:n 

toimintapolitiikassa määriteltyihin 

yhteistyöhaluttomiin 

6. korostaa, että Euroopan 

strategisten investointien rahasto (ESIR) 

on osoittautunut tehottomaksi 

investointivajeen vähentämisessä 

Euroopassa ja että tähän mennessä 

saavutetut tulokset ovat merkityksettömiä 

eivätkä tuota täydentävyyttä tai 

taloudellista, ympäristöön liittyvää tai 

sosiaalista lisäarvoa olemassa oleviin 

EIP:n ohjelmiin verrattuna; pitää 

valitettavana komission ehdotusta 

pidentää ESIR-rahaston 

voimassaoloaikaa vuoteen 2020 saakka; 

pitää valitettavana sitä, että pk-yritysten 

rahoitukseen ei ole kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jonka ansiosta 

käytettävissä olevista kokonaisvaroista 

saataisiin selkeä yleiskäsitys; korostaa 

käynnissä olevissa 

lainsäädäntöneuvotteluissa omaksumaansa 

kantaa, että unionin nykyisten ohjelmien 

määrärahoja ei pitäisi enää leikata ESIR-

rahaston jatkokauden rahoittamiseksi; 

korostaa, että ESIR-rahastolla, jonka 

takuurahasto rahoitetaan pääosin EU:n 

talousarviosta, ei pitäisi tukea yhteisöjä, 

jotka on perustettu tai rekisteröity 

oikeudenkäyttöalueilla, jotka kuuluvat 

asiaankuuluvassa EU:n toimintapolitiikassa 

määriteltyihin yhteistyöhaluttomiin 

oikeudenkäyttöalueisiin tai joilla ei 
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oikeudenkäyttöalueisiin tai joilla ei 

tosiasiallisesti noudateta EU:n tai 

kansainvälisiä verostandardeja 

avoimuudesta ja tietojenvaihdosta;  

tosiasiallisesti noudateta EU:n tai 

kansainvälisiä verostandardeja 

avoimuudesta ja tietojenvaihdosta;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. panee merkille, ettei komissio ole 

noudattanut parlamentin pyyntöä toteuttaa 

”Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta 

täyttäville” -hanketta koskeva arviointi ja 

esittää asiaa koskevia ehdotuksia; katsoo, 

että tällaisilla hankkeilla voidaan lisätä 

eurooppalaista tietoisuutta ja identiteettiä; 

korostaa kuitenkin, että uudet hankkeet 

olisi rahoitettava uusilla rahoitusvaroilla 

ja ilman, että ne vaikuttavat olemassa 

oleviin ohjelmiin, ja että niiden pitäisi olla 

yhteiskunnallisesti mahdollisimman 

kattavia; kehottaa komissiota jälleen 

esittämään asiaa koskevia ehdotuksia; 

8. panee merkille, ettei komissio ole 

noudattanut parlamentin pyyntöä toteuttaa 

”Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta 

täyttäville” -hanketta koskeva arviointi ja 

esittää asiaa koskevia ehdotuksia; katsoo, 

että tätä ohjelmaa ei pitäisi rahoittaa 

muiden onnistuneiden EU:n ohjelmien 

kustannuksella ja että sen pitäisi olla 

sosiaalisesti mahdollisimman osallistava; 

aikoo pyytää ohjelmalle kohdennettua 

rahoitusta vuoden 2018 talousarviossa ja 

sen toimivuuden ja nuorelle sukupolvelle 

tuoman lisäarvon arviointia; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. panee tyytyväisenä merkille 

vuoden 2017 lisätalousarvioesityksen nro 

4, jolla otetaan käyttöön 

1 196 797 579 euroa Euroopan unionin 

solidaarisuusrahastosta (EUSR) avun 

antamiseksi Italialle Abruzzon, Lazion, 

Marchen ja Umbrian alueilla elokuun 

2016 ja tammikuun 2017 välillä 

tapahtuneiden maanjäristysten johdosta; 

pyytää hyväksymään 

lisätalousarvioesityksen nopeasti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. korostaa, että vuosien 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon on päästävä 

täyteen vauhtiinsa, ja katsoo ehdottomasti, 

että epänormaalia suorittamatta jääneiden 

maksujen kasaantumista on vältettävä 

tulevaisuudessa; pyytää tässä yhteydessä 

komissiota ja jäsenvaltioita ratkaisemaan 

ensi tilassa mahdolliset ratkaisematta 

olevat seikat, jotka liittyvät viivästyksiin 

jäsenvaltioiden hallinto- ja 

todentamisviranomaisten nimittämisessä, 

samoin kuin muut maksuhakemusten 

toimittamiseen vaikuttavat pullonkaulat; 

toivoo vilpittömästi, että sekä kansalliset 

viranomaiset että komissio ovat 

parantaneet maksutarpeita koskevia 

ennusteitaan vuoden 2018 talousarviossa ja 

että ehdotetut maksumäärärahat käytetään 

kokonaisuudessaan; toteaa, että 

oikeusperustasta käydyt pitkät neuvottelut 

EU:n toimielinten välillä ovat yksi monista 

syistä tähän nykyiseen matalaan 

toteuttamisasteeseen; 

26. korostaa, että vuosien 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon on päästävä 

täyteen vauhtiinsa, ja katsoo ehdottomasti, 

että epänormaalia suorittamatta jääneiden 

maksujen kasaantumista on vältettävä 

tulevaisuudessa; pyytää tässä yhteydessä 

komissiota ja jäsenvaltioita ratkaisemaan 

ensi tilassa mahdolliset ratkaisematta 

olevat seikat, jotka liittyvät viivästyksiin 

jäsenvaltioiden hallinto- ja 

todentamisviranomaisten nimittämisessä, 

samoin kuin muut maksuhakemusten 

toimittamiseen vaikuttavat pullonkaulat; 

toivoo vilpittömästi, että sekä kansalliset 

viranomaiset että komissio ovat 

parantaneet maksutarpeita koskevia 

ennusteitaan vuoden 2018 talousarviossa ja 

että ehdotetut maksumäärärahat käytetään 

kokonaisuudessaan; toteaa, että 

oikeusperustasta käydyt pitkät neuvottelut 

EU:n toimielinten välillä ovat yksi monista 

syistä tähän nykyiseen matalaan 

toteuttamisasteeseen; korostaa, miten 

tärkeää on jättää kestävää 

jälleenrakentamista ja maanjäristyksiin 

varautumista koskevat investoinnit, 

mukaan luettuina ERI-rahastojen kautta 

yhteisrahoitetut ja temaattiseen 

tavoitteeseen 5 (”ilmastonmuutokseen 

sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 

riskinhallinnan edistäminen”) osoitetut 
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investoinnit, vakaus- ja kasvusopimuksen 

mukaisesti tehtävien kansallisia alijäämiä 

koskevien laskelmien ulkopuolelle; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

35 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  35 a. pitää valitettavana, että tähän 

mennessä ei ole ollut tehokasta 

uudelleenjakojärjestelmää, mikä on 

aiheuttanut joillekin jäsenvaltioille, 

erityisesti Italialle ja Kreikalle, 

kohtuutonta kuormitusta; palauttaa 

mieliin, että vuonna 2016 Eurooppaan 

saapui 361 678 pakolaista ja 

maahanmuuttajaa, joista 181 405 saapui 

Italiaan ja 173 447 Kreikkaan, ja että 

vuonna 2017 Italia on jo tähän mennessä 

ottanut vastaan 85 prosenttia Eurooppaan 

saapuneista pakolaisista ja 

maahanmuuttajista; pitää valitettavana, 

että Italia on tähän mennessä saanut 

AMIF-rahastosta vain 147,6 miljoonaa 

euroa, mikä on vain kolme prosenttia 

muuttoliikekriisin hallinnasta maalle 

koituneista kokonaiskustannuksista; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. panee merkille, että otsakkeen 5 

menoja lisätään 3,1 prosentilla vuoden 

2017 talousarvioon nähden ja että ne ovat 

yhteensä 9 682,4 miljoonaa euroa 

(+287,9 miljoonaa euroa); toteaa, että yli 

kolmannes (108,5 miljoonaa euroa) tästä 

nimellislisäyksestä selittyy eläkkeisiin 

tarvittavilla lisämäärärahoilla; panee 

merkille, että lisämäärärahat johtuvat 

pääasiassa ennakoidusta eläkeläisten 

määrän kasvusta (+4,2 prosenttia); toteaa 

lisäksi, että eläkeläisten määrän odotetaan 

edelleen kasvavan tulevina vuosina; panee 

merkille hallintomenoihin sovelletun 

tiukan lähestymistavan sekä kaikkien 

muiden kuin palkkoihin liittyvien menojen 

nimellisen jäädyttämisen;  

48. panee merkille, että otsakkeen 5 

menoja lisätään 3,1 prosentilla vuoden 

2017 talousarvioon nähden ja että ne ovat 

yhteensä 9 682,4 miljoonaa euroa 

(+287,9 miljoonaa euroa); toteaa, että yli 

kolmannes (108,5 miljoonaa euroa) tästä 

nimellislisäyksestä selittyy eläkkeisiin 

tarvittavilla lisämäärärahoilla; panee 

merkille, että lisämäärärahat johtuvat 

pääasiassa ennakoidusta eläkeläisten 

määrän kasvusta (+4,2 prosenttia); toteaa 

lisäksi, että eläkeläisten määrän odotetaan 

edelleen kasvavan tulevina vuosina; 

katsoo, että Euroopan parlamentin 

jäsenten eläkejärjestelmän tarkistaminen 

on välttämätöntä, jotta jäsenten eläke-

etuudet saadaan vastaamaan yksittäisten 

jäsenvaltioiden tavallisten kansalaisten 

sosiaaliturvajärjestelmiä; panee merkille 

hallintomenoihin sovelletun tiukan 

lähestymistavan sekä kaikkien muiden kuin 

palkkoihin liittyvien menojen nimellisen 

jäädyttämisen;  

Or. en 

 

 


