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Tarkistus 1
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että komission 
28. marraskuuta 2014 esittämässä 
vuotuisessa kasvuselvityksessä 
määritetään vuodeksi 2015 kolme 
keskeistä pilaria – koordinoitu tuki 
yksityisille investoinneille, entistä 
vahvempi sitoutuminen 
rakenneuudistuksiin ja vastuullisen 
finanssipolitiikan jatkaminen – ja 
korostetaan ensimmäisen kerran unionin 
talousarvion panosta näiden pilarien 
toteuttamisessa;

A. ottaa huomioon, että komission 
28. marraskuuta 2014 esittämässä 
vuotuisessa kasvuselvityksessä jatketaan 
samoilla linjoilla, jotka ovat tähän 
mennessä osoittautuneet täysin 
epäonnistuneiksi, eli siinä eritellään 
ensisijaisiksi tavoitteiksi julkisen talouden 
vakauttaminen, rakenneuudistusten tarve 
ja ennen kaikkea yksityisten investointien 
houkuttelu;

Or. it

Tarkistus 2
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että kuluneen talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana on 
toteutettu lukuisia talousarviotoimia, 
esimerkiksi Euroopan strategisten 
investointien rahaston perustamista 
koskevan asetuksen hyväksyminen, 
koheesiorahastoon liittyvien 
toimenpideohjelmien käynnistäminen, 
vuonna 2014 käyttämättä jääneiden 
ajanjaksolla 2007–2013 myönnettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen siirtäminen 
vuosille 2015, 2016 ja 2017 sekä Euroopan 
nuorisotyöllisyysaloitetta koskevan 
ennakkorahoituksen lisääminen, ja että 
niillä on pyritty saavuttamaan vuotuisessa 
kasvuselvityksessä asetettuja tavoitteita;

B. toteaa, että kuluneen talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson aikana on 
toteutettu monenlaisia talousarviota 
koskevia muutoksia, esimerkiksi Euroopan 
strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen 
hyväksyminen, koheesiorahastoon 
liittyvien toimenpideohjelmien 
käynnistäminen, vuonna 2014 käyttämättä 
jääneiden ajanjaksolla 2007–2013 
myönnettyjen maksusitoumusmäärärahojen 
siirtäminen vuosille 2015, 2016 ja 2017 
sekä Euroopan nuorisotyöllisyysaloitetta 
koskevan ennakkorahoituksen lisääminen, 
ja että niillä saattaa olla myös kielteisiä 
vaikutuksia tulevina kuukausina;
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Or. it

Tarkistus 3
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu 
unionin talousarvion lisäarvo mutta myös 
rajat, jotka talousarvio asettaa unionin 
poliittiselle toiminnalle, koska 
talousarviota ei täydennetä varsinaisilla 
omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle 
prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee 
sitä;

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu 
unionin talousarvion lisäarvo mutta myös 
rajat, jotka talousarvio asettaa unionin 
poliittiselle toiminnalle, koska 
talousarviota ei täydennetä varsinaisilla 
omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle 
prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee 
sitä, ja katsoo, että tämä talousarvio on 
erittäin riittämätön, jotta unioni voi 
vastata velvollisuuksistaan, jotka koskevat 
maatalouskriisejä, siirtolaiskysymyksiä, 
tutkimustukea, talouskehitystä ja 
sosiaalisen Euroopan syventämistä; 

Or. fr

Tarkistus 4
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu
unionin talousarvion lisäarvo mutta myös 
rajat, jotka talousarvio asettaa unionin 
poliittiselle toiminnalle, koska 
talousarviota ei täydennetä varsinaisilla 
omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle 
prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee 
sitä;

C. katsoo, että unionin talousarviolla on 
oltava todellinen lisäarvo ja että siinä olisi 
keskityttävä ensisijaisiin tavoitteisiin ja 
toimiin, jotka ovat todella tehokkaita 
Euroopan tasolla, ja noudatettava 
täysimääräisesti toissijaisuusperiaatetta;
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Or. it

Tarkistus 5
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu 
unionin talousarvion lisäarvo mutta myös 
rajat, jotka talousarvio asettaa unionin 
poliittiselle toiminnalle, koska 
talousarviota ei täydennetä varsinaisilla 
omilla varoilla, jotka ovat edelleen alle 
prosentin BKT:stä, ja koska 
seitsenvuotinen rahoituskehys kahlitsee 
sitä;

C. katsoo, että tällä tavalla on osoitettu 
lisäarvo, jonka unionin talousarvio voi 
tarjota, mutta korostaa kuitenkin 
jäsenvaltion toimien merkittävää asemaa 
näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 6
Isabelle Thomas

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että vuoden 2016 
talousarviota koskevassa neuvoston 
kannassa, jossa sitoumuksia vähennetään 
563,6 miljoonalla eurolla ja maksuja 
1,4 miljardilla eurolla, aliarvioidaan 
jälleen kerran unionin todelliset 
maksutarpeet, mikä on ristiriidassa 
komission ehdottaman maksamattomia 
laskuja koskevan 
uudellenjärjestelysuunnitelman kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 7
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen 
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana 
sen suunnitellun toteuttamisaikataulun 
hitautta Kreikan kriisin vakavuuteen 
nähden;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen 
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana sen 
suunnitellun toteuttamisaikataulun hitautta 
Kreikan kriisin vakavuuteen nähden;

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen 
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana sen 
suunnitellun toteuttamisaikataulun hitautta 
Kreikan kriisin vakavuuteen nähden; pitää 
myös ilahduttavana Beresin mietintöä 
talouden ohjausjärjestelmän 
uudelleentarkastelusta, jonka parlamentti 
hyväksyi;

Or. fr
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Tarkistus 9
Daniele Viotti

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen 
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana sen 
suunnitellun toteuttamisaikataulun hitautta 
Kreikan kriisin vakavuuteen nähden;

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen 
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana sen 
suunnitellun toteuttamisaikataulun liiallista
hitautta Kreikan kriisin synnyttämiin 
uudistustarpeisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 10
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti viiden 
puheenjohtajan laatimaan kertomukseen
Euroopan talous- ja rahaliiton 
viimeistelystä, mutta pitää valitettavana 
sen suunnitellun toteuttamisaikataulun 
hitautta Kreikan kriisin vakavuuteen 
nähden;

1. katsoo, että viiden puheenjohtajan 
laatima kertomus Euroopan talous- ja 
rahaliiton viimeistelystä menee tarpeiden 
vastaiseen suuntaan, että jäsenvaltioille 
olisi annettava enemmän 
toimintavapautta ja että olisi torjuttava 
yhteisvaluutan aiheuttamaa 
epäsymmetriaa ja absurdeja 
verotussääntöjä, jotka haittaavat talouden 
elpymistä ja kriisistä selviytymistä;

Or. it
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Tarkistus 11
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että vuotuinen talous- ja 
finanssipolitiikan koordinointi liittyy 
budjettivaliokunnan vastuuseen valvoa 
EU:n talousarvion toteuttamista; pitää 
eurooppalaista ohjausjaksoa lisäkeinona 
tiukentaa EU:n menoja koskevaa 
kurinalaista budjettipolitiikkaa; 

Or. en

Tarkistus 12
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisinä toimenpiteitä, joita 
on toteutettu talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson 
yksinkertaistamiseksi ja lujittamiseksi: 
painopisteiden kohdentaminen uudelleen, 
asiakirjojen määrän vähentäminen ja 
niiden käsittelyajan lisääminen, poliittisen 
ulottuvuuden laajentaminen ja 
kansallisten viranomaisten osallistumisen 
tehostaminen;

2. katsoo, että talouspolitiikan euro-
ohjausjakson toimintaan esitetyt 
muutokset ovat parannuksia mutta 
kaukana tämän välineen tekemisestä 
hyödylliseksi ja kestäväksi, ja että sen 
perustana olevaa Euroopan talouden 
ohjausjärjestelmää on ehdottomasti 
tarkistettava;

Or. it
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Tarkistus 13
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentaarisen 
valvonnan lujittamista koskeviin 
ehdotuksiin, etenkin ehdotukseen 
Euroopan parlamentin rakenteiden 
mukauttamisesta yhteisen rahan 
erityispiirteisiin;

3. suhtautuu myönteisesti parlamentaarisen 
valvonnan lujittamista koskeviin 
ehdotuksiin, etenkin ehdotukseen 
Euroopan parlamentin rakenteiden 
mukauttamisesta yhteisen rahan 
erityispiirteisiin, mikä on välttämätöntä 
todellisen talous- ja rahaliiton 
rakentamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 14
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti parlamentaarisen
valvonnan lujittamista koskeviin 
ehdotuksiin, etenkin ehdotukseen 
Euroopan parlamentin rakenteiden 
mukauttamisesta yhteisen rahan 
erityispiirteisiin;

3. suhtautuu joka tapauksessa myönteisesti 
parlamentaarisen valvonnan lujittamista 
koskeviin ehdotuksiin, sillä kyseessä on 
unionin ainoa legitiimi ja asianmukaisesti 
valittu elin, joka edustaa demokraattisesti 
Euroopan kansalaisia;

Or. it

Tarkistus 15
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 3. panee merkille ehdotuksen lujittaa sekä 
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parlamentaarisen valvonnan lujittamista 
koskeviin ehdotuksiin, etenkin 
ehdotukseen Euroopan parlamentin 
rakenteiden mukauttamisesta yhteisen 
rahan erityispiirteisiin;

Euroopan parlamentin eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon liittyvää valvontaroolia 
ennen vuotuisen kasvuselvityksen 
julkaisemisesta että kansallisten 
parlamenttien valvontaroolia yleisemmin; 

Or. en

Tarkistus 16
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa komission käsitystä siitä, 
että kansallisilla ja alueellisilla 
viranomaisilla on tärkeä tehtävä 
välttämättömien rakenteellisten 
uudistusten edistämisessä, 
finanssipoliittisen vastuun kantamisessa 
ja työpaikkoja ja kasvua tukevien 
investointien tehostamisessa; 

Or. en

Tarkistus 17
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä, että unionin 
primaarioikeuteen on pyritty 
sisällyttämään hallitustenvälisiä välineitä, 
kuten sopimus talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta sekä Euroopan 
vakausmekanismi, sillä näin on tehty 
loppu demokraattisen legitimiteetin 
puutteesta;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 18
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä, että unionin 
primaarioikeuteen on pyritty 
sisällyttämään hallitustenvälisiä välineitä, 
kuten sopimus talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta sekä Euroopan 
vakausmekanismi, sillä näin on tehty 
loppu demokraattisen legitimiteetin 
puutteesta;

4. katsoo, että sopimus talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä 
ohjauksesta ja hallinnasta sekä Euroopan
vakausmekanismi (finanssipoliittinen 
sopimus) ovat lainvastaisia, sillä ne 
rikkovat räikeästi unionin 
primäärioikeutta; korostaa, että 
sopimuksen hyväksymisessä olisi pitänyt 
noudattaa perussopimusten muuttamista 
koskevia vakiomenettelyjä (SEU-
sopimuksen 48 artikla), ja torjuu kaikki 
toimenpiteet, joilla pyritään jollain tavoin 
keinotekoisesti ohittamaan tämä ainoa 
käytettävissä oleva vaihtoehto;

Or. it

Tarkistus 19
Ivan Štefanec

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta soveltaa kaikkia 
vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisiä 
sääntöjä julkisen talouden vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa mahdollisuutta 
langettaa taloudellisia seuraamuksia, ellei 
kyseisiä sääntöjä noudateta; 

Or. en
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Tarkistus 20
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu 
valkoinen kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että 
niille osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen 
järjestelmä, joka johtaisi unionin 
rahoituksen todelliseen uudistamiseen 
kansalaisten verotaakkaa lisäämättä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
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aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään;
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, 
joka johtaisi unionin rahoituksen 
todelliseen uudistamiseen kansalaisten 
verotaakkaa lisäämättä;

aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, 
joka johtaisi unionin rahoituksen 
todelliseen uudistamiseen kansalaisten 
verotaakkaa lisäämättä ja jossa 
turvaudutaan muualta saataviin varoihin, 
kuten finanssitransaktioveroon, 
ympäristöveroon mutta myös 
sosiaaliveroon unohtamatta välttämätöntä 
veropetosten torjuntaa;

Or. fr

Tarkistus 22
Daniele Viotti

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
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monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen 
järjestelmä, joka johtaisi unionin 
rahoituksen todelliseen uudistamiseen 
kansalaisten verotaakkaa lisäämättä;

monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään;

Or. en

Tarkistus 23
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista;
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu 
valkoinen kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että 
niille osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen 
järjestelmä, joka johtaisi unionin 
rahoituksen todelliseen uudistamiseen
kansalaisten verotaakkaa lisäämättä;

5. vastustaa euroalueen talousarvion
vakauttamismekanismin perustamista, 
joka merkitsee euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista hetkellä, 
jolloin on selvästi osoitettu yhteisvaluutan 
kestämättömyys joissakin siihen 
kuuluvissa maissa; vahvistaa sen sijaan
pitävänsä tärkeänä unionin rahoituksen 
todellista uudistamista kuitenkin ilman, 
että se missään tapauksessa lisäisi 
kansalaisten verotaakkaa;

Or. it
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Tarkistus 24
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, 
joka johtaisi unionin rahoituksen 
todelliseen uudistamiseen kansalaisten 
verotaakkaa lisäämättä;

5. on tyytyväinen euroalueen talousarvion 
vakauttamismekanismista esitettyihin 
ajatuksiin, jotka merkitsevät euroalueen 
varainhoitohallinnon perustamista 
koskevien neuvottelujen aloittamista; 
huomauttaa, että keväällä 2017 tästä 
aiheesta julkaistavaksi ilmoitettu valkoinen 
kirja osuu samaan aikaan kuin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi; muistuttaa tätä varten 
vaatimuksestaan, jonka mukaan 
lisärahoituksen tai -välineiden olisi 
kuuluttava parlamentin suorittaman 
talousarvion valvonnan piiriin ja että niille 
osoitettava rahoitus ei saisi sisältyä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020 asetettuun enimmäismäärään; 
muistuttaa myös pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen järjestelmä, 
joka johtaisi unionin rahoituksen 
todelliseen uudistamiseen kansalaisten 
verotaakkaa lisäämättä; kannattaa 
yhteisön talousarvioiden avoimuuden 
lisäämistä ja niihin tutustumisen 
helpottamista ymmärryksen lisäämiseksi;

Or. it

Tarkistus 25
Daniele Viotti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa pitävänsä tärkeänä, että 
perustetaan uusi omien varojen 
järjestelmä, joka johtaisi unionin 
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rahoituksen todelliseen uudistamiseen 
kansalaisten verotaakkaa lisäämättä ja 
luomalla todellisen yhteyden kansalaisten 
ja unionin viranomaisten välille; toteaa, 
että tässä yhteydessä parlamentti odottaa 
voivansa analysoida ja käsitellä 
ehdotuksia, jotka omia varoja käsittelevä 
korkean tason työryhmä tekee ensi 
vuonna;

Or. en

Tarkistus 26
Ivan Štefanec

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että 
maksumäärärahavaje, joka johtuu pitkälti 
maksujen riittämättömästä 
enimmäismäärästä ja alibudjetoinnista, 
on vuonna 2015 edelleen akuutti; pelkää, 
että tilanne vaarantaa edelleen vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen uusien ohjelmien 
asianmukaisen toteuttamisen ja aiheuttaa 
hankaluuksia edunsaajille, erityisesti 
paikallisille, alueellisille ja kansallisille 
viranomaisille, joihin kohdistuu 
taloudellisia ja sosiaalisia rajoitteita;

Or. en

Tarkistus 27
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan 6. pitää valitettavana, että Euroopan 
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strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen
hyväksymiseen ja korostaa parlamentin 
asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa;

strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen
hyväksymisellä voi olla kielteisiä 
vaikutuksia Horisontti 2020 -ohjelmaan ja 
Verkkojen Eurooppa -välineeseen, jotka 
komissio, jäsenvaltiot ja Euroopan 
parlamentti ovat määritelleet ensisijaisiksi 
ohjelmiksi;

Or. it

Tarkistus 28
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen 
hyväksymiseen ja korostaa parlamentin 
asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa;

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen 
hyväksymiseen keinona lisätä yksityisiä 
investointeja ja korostaa parlamentin 
asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa;

Or. en

Tarkistus 29
Isabelle Thomas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen 
hyväksymiseen ja korostaa parlamentin 
asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 

6. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
strategisten investointien rahaston 
perustamista koskevan asetuksen 
hyväksymiseen ja korostaa parlamentin 
asemaa Horisontti 2020 -ohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen 



PE567.637v01-00 18/21 AM\1072257FI.doc

FI

määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa;

määrärahojen uudelleen kohdentamisen 
minimoimisessa; muistuttaa 
sitoumuksestaan vähentää leikkauksia 
vuosittaisen talousarviomenettelyn 
aikana;

Or. fr

Tarkistus 30
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahasto on vasta aloittanut 
hankkeiden rahoittamisen ja pidättää 
siten itsellään oikeuden arvioida näiden 
investointien tehokkuuden;

Or. en

Tarkistus 31
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää ilahduttavina jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksia Euroopan 
investointiohjelmaan;

Or. en
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Tarkistus 32
Aldo Patriciello

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti etenkin 
investointimenojen sekä valtionvelan 
eriyttämisen torjumiseksi.

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti etenkin 
investointimenojen sekä valtionvelan 
konsolidoinnin ja suunnitelman 
toteutumisen sellaisten mahdollisten 
esteiden torjumiseksi, jotka johtuvat 
kunkin jäsenvaltion sisäisestä 
byrokratiasta.

Or. it

Tarkistus 33
Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti etenkin 
investointimenojen sekä valtionvelan 
eriyttämisen torjumiseksi.

7. katsoo, että komission 
investointisuunnitelma, joka perustuu 
lähinnä yksityisten investointien 
houkuttelemiseen, ei voi ratkaista nykyistä 
taloudellista ja sosiaalista kriisitilannetta, 
joka edellyttäisi päinvastoin julkisia 
investointeja ja suoria toimia 
jäsenvaltioilta, joilla ei tällä hetkellä ole 
tarpeellista toimintavapautta, sillä ne ovat 
unionin rajoittavien sääntöjen uhreja. 

Or. it
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Tarkistus 34
Isabelle Thomas

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti etenkin 
investointimenojen sekä valtionvelan 
eriyttämisen torjumiseksi.

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti.

Or. fr

Tarkistus 35
Daniele Viotti

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista erittäin tarkasti etenkin 
investointimenojen sekä valtionvelan 
eriyttämisen torjumiseksi.

7. pitää olennaisen tärkeänä tämän 
investointisuunnitelman onnistumista ja 
ryhtyy tämän vuoksi seuraamaan sen 
toteuttamista ja etenkin sen vaikutusta 
talousarvioon erittäin tarkasti.

Or. en

Tarkistus 36
Richard Ashworth

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää tärkeänä kriisistä johtuvaa 
finanssipoliittista vastuuta Euroopassa ja 
korostaa, että on tärkeää osoittaa 



AM\1072257FI.doc 21/21 PE567.637v01-00

FI

maltillisuutta unionin talousarviossa, 
jotta säilytetään vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
sovitut maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen enimmäismäärät; 

Or. en

Tarkistus 37
Isabelle Thomas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a . muistuttaa laittomuudesta, jota 
unionin alijäämäinen talousarvio 
merkitsee, ja näin ollen neuvoston 
talousarviota koskevien ehdotusten 
vilpillisyydestä; toteaa, että viimeksi 
mainittu tekee unionin talousarviosta 
muuttuvan tekijän kansallisten 
talousarvioiden mukauttamiseksi ja että 
tämä kansallisten talousarvioiden 
vakauttaminen hankkeiden toteuttajien 
maksuviivästyksillä on taloudellisesti ja 
rahoituksellisesti kannattamatonta; 
katsoo, että jäsenvaltioiden 
maksuosuuksien jättäminen 
rakenteellisen alijäämän laskennan 
ulkopuolelle voisi antaa tarkemman 
käsityksen jäsenvaltioiden 
budjettiponnisteluista;

Or. fr


