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3.7.2017 A8-0249/23 

Tarkistus  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-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 

6. arvostelee ankarasti Euroopan 

strategisten investointien rahastoa (ESIR), 

sillä se ei ole onnistunut kuromaan 

umpeen investointivajetta; on 

ehdottomasti sitä mieltä, että EU:n eri 

alueilla olisi sen sijaan pitänyt panna 

täytäntöön laaja ja kunnianhimoisempi 

julkisten investointien suunnitelma, jonka 

avulla olisi toteutettu strategisia 

rakenneinvestointeja, jotka tarjoaisivat 

huomattavasti lisäarvoa taloudelle, 

julkiselle sektorille, ympäristölle ja 

yhteiskunnalle; 
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yhteistyöhaluttomiin 

oikeudenkäyttöalueisiin tai joilla ei 

tosiasiallisesti noudateta EU:n tai 

kansainvälisiä verostandardeja 

avoimuudesta ja tietojenvaihdosta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Tarkistus  24 

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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pitää myönteisinä puolustusalan 

tutkimusta ja teknologian kehitystä ja 

hankintoja koskevia unionin aloitteita, 

joiden avulla alalla saadaan aikaan 

mittakaavaetuja ja lisätään koordinointia 

jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että jos 

aloitteita kehitetään oikein, ne johtavat 

puolustusmenojen järkeistämiseen ja 

säästöihin kansallisella tasolla; korostaa 

myös, että on parannettava Euroopan 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 

innovointia; palauttaa mieliin aiemman 

kantansa, että tämän alan uudet aloitteet 

olisi rahoitettava lisävaroin eikä nykyisten 

ohjelmien, kuten Verkkojen Eurooppa -

välineen, kustannuksella; 

Poistetaan. 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Tarkistus  25 

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 

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 vaikka tällaisilla hankkeilla voidaan 

lisätä eurooppalaista tietoisuutta, ne ovat 

riittämättömiä, ja on vahvasti sitä mieltä, 

että tarvitaan ennen kaikkea 

yhteiskuntaan integroitumista tehostavia 

ohjelmia, joilla vähennetään sosiaalista 

eriarvoisuutta luomalla kestäviä ja 

pysyviä työpaikkoja; korostaa, että uudet 

hankkeet olisi rahoitettava uusilla 

rahoitusvaroilla, ja kehottaa vahvistamaan 

edelleen kaikkia olemassa olevia ohjelmia, 

joilla pyritään parantamaan sosiaalista 

osallisuutta ja yhteiskuntaan 

integroitumista; kehottaa komissiota 

jälleen esittämään asiaa koskevia 

ehdotuksia; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Tarkistus  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. on erittäin pettynyt ehdotettuun 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin 

ja pohdinta-asiakirjaan Euroopan 

sosiaalisesta ulottuvuudesta, sillä ne ovat 

harhaanjohtavia ja epämääräisiä ja niillä 

pyritään siirtämään huomio pois 

säästötoimista, jotka myötävaikuttivat 

huomattavasti EU:n syvään talouskriisiin 

ja ovat heikentäneet työehtoja ja lisänneet 

epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä; 

tuomitsee ehdotetun toimielinten välisen 

julistuksen Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista, jonka avulla pyritään 

määrittämään Euroopan tasolla 

yhtenäinen ja alhainen sosiaalisten 

oikeuksien taso, joka heikentää 

työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalisia 

oikeuksia ja joka lisää entisestään 

kansalaisten hyväksikäyttöä ja heidän 

köyhtymistään; katsoo, että näin pyritään 

tekemään sosiaalisten tavoitteiden 

vastaisista ja epädemokraattisista 

välineistä, kuten talouden 

ohjausjärjestelmästä, eurooppalaisesta 

ohjausjaksosta ja vakaussopimuksesta, 

oikeutettuja; katsoo, että todellista 

sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa vain 

toisenlaisessa Euroopassa, joka jättää 

taakseen säästötoimet ja kilpailukykyä, 

liberalisointia ja työmarkkinoiden 

sääntelyn purkamista korostavat 
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politiikat, jotka estävät sosiaalisia ja 

työntekijöiden oikeuksia toteutumasta 

jäsenvaltioissa ja painavat palkkoja 

alaspäin; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Tarkistus  27 

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 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää myönteisenä, että vuoden 

2018 talousarvioesitykseen sisältyy 

lisämääräraha nuorisotyöllisyysaloitetta 

varten, ja toteaa, että parlamentin aiempiin 

pyyntöihin ohjelman jatkamisesta on näin 

ollen vastattu; panee merkille myös 

ehdotuksen lisätalousarvioesitykseksi nro 

3/2017, johon sisältyy 500 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoina 

nuorisotyöllisyysaloitteelle, kuten 

parlamentti ja neuvosto sopivat 

varainhoitovuotta 2017 koskeneessa 

talousarviosovittelussa; on vakuuttunut, 

että ehdotetut määrät eivät selvästikään 

riitä nuorisotyöllisyysaloitteen tavoitteiden 

saavuttamiseen, ja katsoo, että jotta 

nuorisotyöttömyysongelmaan voidaan 

puuttua tehokkaasti, 

nuorisotyöllisyysaloitteen avulla olisi 

edelleenkin tuettava kasvua ja työllisyyttä 

koskevan unionin ensisijaisen tavoitteen 

saavuttamista; tähdentää, että 

nuorisotyöttömyyteen on löydettävä 

toimivia ratkaisuja kaikkialla unionissa, 
ja korostaa, että nuorisotyöllisyysaloitetta 

voidaan vielä parantaa ja tehostaa, 

erityisesti varmistamalla, että se tuo 

todellista eurooppalaista lisäarvoa 

nuorisotyöllisyyttä koskeviin 

toimintalinjoihin jäsenvaltioissa ja että sillä 

ei korvata aiempien kansallisten 

9. pitää myönteisenä, että vuoden 

2018 talousarvioesitykseen sisältyy 

lisämääräraha nuorisotyöllisyysaloitetta 

varten, ja toteaa, että parlamentin aiempiin 

pyyntöihin ohjelman jatkamisesta on näin 

ollen vastattu; panee merkille myös 

ehdotuksen lisätalousarvioesitykseksi nro 

3/2017, johon sisältyy 500 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoina 

nuorisotyöllisyysaloitteelle, kuten 

parlamentti ja neuvosto sopivat 

varainhoitovuotta 2017 koskeneessa 

talousarviosovittelussa; on vakuuttunut, 

että ehdotetut määrät eivät selvästikään 

riitä siihen, että 

nuorisotyöllisyysaloitteella saavutetaan 

sen tavoite, joka on puuttua tehokkaasti 

nuorisotyöttömyysongelmaan; tähdentää, 

että nuorisotyöttömyyteen on löydettävä 

toimivia ratkaisuja kaikkialla Euroopan 

unionissa; korostaa, että 

nuorisotyöllisyysaloite tarvitsee lisää 

resursseja, jos sen avulla on tarkoitus 

torjua nuorisotyöttömyyttä tehokkaasti, ja 

kehottaa komissiota ja neuvostoa 

lisäämään huomattavasti sen 

määrärahoja; korostaa, että vain vankalla 

nuorisotyöllisyysaloitteella voidaan 

edistää unionin ensisijaisen tavoitteen 

saavuttamista, joka on kasvu ja 

ihmisarvoisten, laadukkaiden ja 
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toimintalinjojen rahoitusta; pitkäaikaisten työpaikkojen luominen 

sekä ammattipätevyys; tähdentää, että 

nuorisotyöllisyysaloitetta olisi 

vahvistettava huomattavasti ja 

parannettava sitä niin, että sen 

vaikutuksilla luodaan todellista 

eurooppalaista lisäarvoa nuorisotyöllisyyttä 

koskeviin toimintalinjoihin jäsenvaltioissa, 

ja painottaa, että sillä ei korvata aiempien 

kansallisten toimintalinjojen rahoitusta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Tarkistus  28 

Martina Michels, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. on erittäin huolissaan komission 

pohdinta-asiakirjassa EU:n rahoituksen 

tulevaisuudesta esitetyistä ehdotuksista 

vähentää koheesiopolitiikan rahoitusta, 

liittää rahoitus tiiviimmin talouden 

ohjaukseen, eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon ja niin kutsuttuihin 

rakenneuudistuksiin sekä lisätä 

rahoitusvälineiden käyttöä; katsoo, että 

vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa 

varten EU:n talousarvio-osuus on 

pidettävä vähintään nykyisellä tasolla tai 

sitä on jopa nostettava, kun otetaan 

huomioon edessä olevat monimutkaiset 

sisäiset ja ulkoiset haasteet, joihin 

politiikalla on sen tavoitteiden mukaisesti 

puututtava; katsoo, että tätä politiikkaa ei 

saa missään olosuhteissa, ei myöskään 

brexitin vuoksi, heikentää ja että sen 

osuutta EU:n koko talousarviosta ei 

pitäisi vähentää siirtämällä siltä varoja 

uusiin haasteisiin; vastustaa 

makrotaloudellisia ehtoja ja korostaa, että 

koheesiopolitiikan ja eurooppalaisen 

ohjausjakson talouden ohjausprosessien 

yhteyden olisi oltava tasapainoinen, 

vastavuoroinen ja rankaisematon kaikkia 

asianosaisia kohtaan; vastustaa kaikkia 

sitovia määrällisiä tavoitteita 

rahoitusvälineiden käytössä ja korostaa, 

että rahoitusvälineiden lisääntyvä käyttö 
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ei saisi johtaa avustusten vähenemiseen 

tai EU:n talousarvion yleiseen 

supistumiseen; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Tarkistus  29 

Miguel Viegas, 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 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. kehottaa tekemään arvion 

Euroopan investointirahastosta (EIR) ja 

arvioimaan erityisesti sen vaikutusta 

pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen 

syntymiseen, pk-yritysten perustamiseen 

ja toteutukseen sekä talouskasvuun 

paikallis-, alue- ja kansallisella tasolla; 

korostaa, että etenkin jäsenvaltioiden 

köyhimmillä ja syrjäisillä seuduilla EIR ei 

edistä aitoa investointipolitiikkaa 

työttömyyden lopettamiseksi; vastustaa 

nykyistä monivuotista rahoituskehystä ja 

korostaa, että on tarpeen panna 

kiireellisesti täytäntöön uusia 

kohdennettuja toimenpiteitä, joilla 

tuetaan köyhimpiä ihmisiä sekä niiden 

köyhimpien alueiden kasvua ja 

kehittämistä, joihin säästöpolitiikka on 

vaikuttanut erityisen voimakkaasti; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/30 

Tarkistus  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. tuomitsee jyrkästi sen, että 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tuetaan 

israelilaisia yhtiöitä, jotka osallistuvat 

aktiivisesti Israelin toteuttamiin 

kansainvälisen oikeuden ja 

ihmisoikeuksien loukkauksiin 

palestiinalaisalueilla; katsoo, että 

yritysten, jotka harjoittavat 

tutkimustoimintaa sotilaallisessa 

tarkoituksessa, ei pitäisi saada rahoitusta 

EU:n talousarviosta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Tarkistus  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 33 a. tuomitsee toimet, jotka johtavat 

lisääntyvässä määrin kohti EU:n 

militarisoimista; vastustaa Euroopan 

turvallisuusstrategiaa ja EU:n yhteistä 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) 

sekä yhteistä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa (YTPP); vaatii 

lopettamaan EU:n ja Naton yhteistyön ja 

vastustaa Naton nykyistä 

laajentumispolitiikkaa; vaatii kaikkien 

ulkomaisten sotilastukikohtien 

lakkauttamista Euroopassa; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Tarkistus  32 

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 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 55 a. palauttaa mieliin parlamentin 

vuoden 2017 talousarviomenettelynsä 

yhteydessä tekemän päätöksen perustaa 

kansainvälisen viittomakielen 

tulkkauksen yksikkö kaikkia 

täysistuntokeskusteluja varten ja kehottaa 

hallintoa panemaan tämän päätöksen 

viipymättä täytäntöön; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Tarkistus  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. korostaa Euroopan unionin 

solidaarisuusrahaston (EUSR) merkitystä, 

sillä se perustettiin vastaamaan suuriin 

luonnonkatastrofeihin ja ilmaisemaan 

eurooppalaisten solidaarisuutta 

katastrofeista kärsineitä Euroopan alueita 

kohtaan, ja panee merkille EUSR:n 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin 

ehdotetun lisäyksen; kehottaa komissiota 

arvioimaan viipymättä, onko määrärahoja 

lisättävä enemmän ottaen erityisesti 

huomioon Italian maanjäristykset ja 

Espanjan ja Portugalin metsäpalot, joissa 

on menetetty ihmishenkiä ja joilla on ollut 

järkyttävä ja mittava vaikutus ihmisten 

elämään etenkin jo ennestään puutetta 

kärsivillä seuduilla; kehottaa 

mukauttamaan tämän rahaston varojen 

käyttöönottoa koskevia sääntöjä, jotta 

käyttöönotosta saadaan entistä 

joustavampaa ja nopeampaa ja jotta se 

kattaa enemmän erityyppisiä katastrofeja, 

joilla on huomattavia vaikutuksia, ja jotta 

voidaan lyhentää aikaa katastrofin 

tapahtumisesta varojen saataville 

saamiseen; 

Or. en 



 

AM\1130097FI.docx  PE605.585v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.7.2017 A8-0249/34 

Tarkistus  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 13. kesäkuuta 

2017 antamansa päätöslauselman EU:n 

koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 

2020 jälkeen1, 

________ 

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0254. 

Or. en 

 

 


