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3.7.2017 A8-0249/13 

Tarkistus  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. palauttaa mieliin vahvistaneensa 

15. maaliskuuta 2017 antamassaan 

päätöslauselmassa, että kestävä kasvu, 

ihmisarvoiset, laadukkaat ja vakaat 

työpaikat, sosioekonominen koheesio, 

turvallisuus, muuttoliike ja 

ilmastonmuutos ovat keskeisiä seikkoja ja 

tärkeimpiä painopisteitä unionin vuoden 

2018 talousarviossa; 

1. palauttaa mieliin vahvistaneensa 

15. maaliskuuta 2017 antamassaan 

päätöslauselmassa, että kestävä kasvu, 

ihmisarvoiset, laadukkaat ja vakaat 

työpaikat, sosioekonominen koheesio, 

muuttoliike ja ilmastonmuutos ovat 

keskeisiä seikkoja ja tärkeimpiä 

painopisteitä unionin vuoden 2018 

talousarviossa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Tarkistus  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-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 EU:ta vaivaava kriisi 

johtuu Lissabonin sopimuksella ja sitä 

edeltäneillä sopimuksilla luodusta 

tilanteesta ja sitä ei voida ratkaista 

nykyisillä välineillä; kehottaa 

määräämään integraatiota sääntelevien 

perussopimusten peruutettavuudesta, jotta 

erityisesti Lissabonin sopimus sekä 

finanssipoliittinen sopimus, talous- ja 

rahaliiton vakaudesta, 

yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja 

hallinnasta tehty sopimus, 

talouspolitiikan ohjauspaketti ja 

budjettikuripaketti voidaan kumota; 

kehottaa Eurooppa-neuvostoa kutsumaan 

koolle hallitusten välisen konferenssin 

käsittelemään perussopimusten 

peruutettavuutta ja kumoamista; 

korostaa, että jäsenvaltioiden on kiireesti 

saatava takaisin kykynsä päättää 

sellaisesta talouspolitiikasta, joka sopii 

parhaiten niiden tarpeisiin; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Tarkistus  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 b. korostaa, että useissa EU-maissa 

velkaantumisaste on edelleen maailman 

korkeimpia; pyytää näin ollen komissiota 

ja jäsenvaltioita panemaan alulle 

prosessin ja tukemaan tätä prosessia 

julkisen velan uudelleenneuvottelemiseksi 

(määrien, maksuaikojen ja korkojen 

osalta) sekä velan spekulatiivisten ja 

laittomien osien mitätöimiseksi eniten 

velkaantuneissa maissa, jotta 

velkajärjestelmä voidaan saattaa 

taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 

mukaiseksi; toteaa, että jäsenvaltioiden 

taloudellinen elpyminen on mahdotonta 

ilman velkahuojennuksia; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Tarkistus  16 

Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 c. kehottaa laatimaan 

hätäsuunnitelman niiden maiden 

talouksien tukemiseksi, joissa on 

toteutettu troikan toimia, ja tarjoamaan 

näissä suunnitelmissa rahoitusvaroja ja 

säätämään tarvittavista poikkeuksista 

sisämarkkinoiden toimintaan ja yhteisiin 

politiikkoihin; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Tarkistus  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että komission ehdotus on 

yleisesti ottaen hyvä lähtökohta tämän 

vuoden neuvotteluille, koska unionin 

vuoden 2018 talousarvion on oltava 

sellainen, että unioni pystyy sen avulla 

edelleen luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja ja varmistamaan 

kansalaistensa turvallisuuden sekä 

vastaamaan muuttoliikkeen aiheuttamiin 

haasteisiin; pitää valitettavana, että 

komission ehdotus ei vastaa täysin 

parlamentin kehotusta toimia 

ilmastonmuutosta vastaan; 

2. katsoo, että komission ehdotus on 

yleisesti ottaen lähtökohta tämän vuoden 

neuvotteluille, koska unionin vuoden 2018 

talousarvion on oltava sellainen, että unioni 

pystyy sen avulla edelleen luomaan 

kestävää kasvua ja työpaikkoja ja 

varmistamaan kansalaistensa 

integroitumisen yhteiskuntaan sekä 

vastaamaan muuttoliikkeen aiheuttamiin 

haasteisiin; pitää valitettavana, että 

komission ehdotus ei vastaa täysin 

parlamentin kehotusta toimia 

ilmastonmuutosta vastaan; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Tarkistus  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää myönteisenä, että komissio 

päätti sisällyttää monivuotisen 

rahoituskehyksen 2014–2020 

välitarkistuksen tulokset 

talousarvioesitykseen jo ennen kuin 

neuvosto oli hyväksynyt sen virallisesti ja 

lähetti siten vahvan viestin tämän 

monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistuksen merkityksestä ja tarpeesta 

lisätä unionin talousarvioon joustavuutta, 

jonka avulla unioni voisi pystyä 

vastaamaan tehokkaasti uusiin 

hätätilanteisiin ja rahoittamaan poliittisia 

painopisteitään; 

3. pitää myönteisenä, että komissio 

päätti sisällyttää monivuotisen 

rahoituskehyksen 2014–2020 

välitarkistuksen tulokset 

talousarvioesitykseen jo ennen kuin 

neuvosto oli hyväksynyt sen virallisesti ja 

lähetti siten vahvan viestin tämän 

monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistuksen merkityksestä ja tarpeesta 

lisätä unionin talousarvioon joustavuutta, 

jonka avulla unioni voisi pystyä 

vastaamaan tehokkaasti uusiin 

hätätilanteisiin ja rahoittamaan poliittisia 

painopisteitään Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa 8. kesäkuuta 2017 

järjestettyjen vaalien jälkeen; korostaa 

lisäksi erityistoimien tarvetta sellaisten 

alueiden, etenkin Irlannin, tukemiseksi, 

joihin ero unionista neuvottelujen jälkeen 

vaikuttaa erityisen paljon; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Tarkistus  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. kehottaa perustamaan erityisiä 

tukiohjelmia maille, jotka katsovat, että 

euroalueen jäsenyydestä on tullut 

kestämätön taakka, ja säätämään 

asianmukaisesta korvauksesta 

aiheutuneista menetyksistä ja luomaan 

kehyksen neuvotteluihin perustuvalle 

eroamiselle yhtenäisvaluutasta niitä maita 

varten, jotka haluavat erota; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Tarkistus  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa jälleen olevansa ehdottoman 

vakuuttunut, että investointien lisääminen 

tutkimukseen, innovointiin, 

infrastruktuuriin, koulutukseen ja pk-

yrityksiin on keskeisen tärkeää, jotta 

unionissa saadaan aikaan kestävää kasvua 

ja voidaan luoda vakaita ja laadukkaita 

työpaikkoja; on sen vuoksi ilahtunut 

ehdotetuista määrärahojen lisäyksistä 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, 

Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 

Erasmus+-ohjelmaan, sillä nämä ohjelmat 

edistävät suoraan kyseisten tavoitteiden 

saavuttamista; katsoo kuitenkin, että 

määrärahoja olisi edelleen lisättävä, 

erityisesti kun otetaan huomioon näiden 

toimien rahoituksen leikkaukset, jotka 

tehtiin ESIR-rahoituksen hyväksi; 

4. toteaa jälleen olevansa ehdottoman 

vakuuttunut, että investointien lisääminen 

tutkimukseen, innovointiin, 

infrastruktuuriin, koulutukseen ja pk-

yrityksiin on keskeisen tärkeää, jotta 

unionissa saadaan aikaan kestävää kasvua 

ja voidaan luoda vakaita ja laadukkaita 

työpaikkoja; on sen vuoksi ilahtunut 

ehdotetuista määrärahojen lisäyksistä 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, 

Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 

Erasmus+-ohjelmaan, sillä nämä ohjelmat 

edistävät suoraan kyseisten tavoitteiden 

saavuttamista; katsoo kuitenkin, että 

määrärahoja olisi edelleen lisättävä, 

erityisesti kun otetaan huomioon näiden 

toimien rahoituksen leikkaukset, jotka 

tehtiin ESIR-rahoituksen hyväksi; 

korostaa, että jos kyseisiä toimia tuetaan 

vakailla toimintalinjoilla ja 

investoinneilla, joilla vahvistetaan julkista 

sektoria, ne voisivat viimein käynnistää 

investointivajeen umpeen kuromisen, 

vähentää eriarvoisuutta alueiden ja 

jäsenvaltioiden välillä ja siten lisätä 

unionin vaurautta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Tarkistus  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. katsoo, että pankkiunionia 

koskeva lainsäädäntö palvelee ainoastaan 

suuren rahoituspääoma-alan etuja 

EU:ssa ja loukkaa demokraattisia 

perusperiaatteita; vaatii pankkiunionia 

koskevan lainsäädännön kumoamista ja 

korostaa tarvetta varmistaa 

pankkijärjestelmän demokraattinen 

julkinen valvonta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Tarkistus  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. palauttaa mieliin, että 

erityiskertomuksissa 19/2016 ja 5/2015 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tuli 

siihen johtopäätökseen, että yhteistyössä 

hallinnoitujen unionin 

rahoitusvälineiden, myös ESIR-rahaston, 

pääoma oli ylimitoitettu ja että 

kulujen/palkkioiden valvonnassa, 

yksityisen pääoman houkuttelussa ja 

rahoitustuen kierrättämisessä oli 

vaikeuksia; huomauttaa lisäksi, että 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

mukaan ja EIP:n antamien tietojen ja 

arvioiden perusteella nykyinen takaus 

riittää kattamaan infrastruktuureja ja 

innovointeja koskevan osuuden (IIW) 

uuden toimintajakson ja että sen sijaan 

suositellaan harkitsemaan pelkästään pk-

yrityksiä koskevan osuuden EU:n 

takauksen lisäämistä, koska se vähentäisi 

hajanaisuutta ESIR-rahaston ja muiden 

rahoitusvälineiden välillä; 

Or. en 

 

 


