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Tarkistus 1
Nicola Caputo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samalla myös täysin tietoinen siitä, 
että tämän valiokunnan toimivaltaan 
kuuluvat politiikkatoimet ja 
rahoitusvälineet ovat vähäisiä verrattuina 
otsakkeisiin 2 ja 3 kuuluviin muihin 
politiikkatoimiin ja rahoitusvälineisiin 
eivätkä ne saa yhtä paljon huomiota kuin 
muut ohjelmat ja rahastot; torjuu siksi 
jyrkästi ohjelmien ja talousarviokohtien 
rahoituksen mahdolliset lisävähennykset, 
sillä niiden vaikutukset olisivat 
sietämättömiä; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita näkemään ympäristö- ja 
ilmastoystävällisten politiikkojen, toimien 
ja hankkeiden toteuttamisen 
mahdollisuutena voimistaa kasvua eikä 
taakkana;

2. on samalla myös täysin tietoinen siitä, 
että tämän valiokunnan toimivaltaan 
kuuluvat politiikkatoimet ja 
rahoitusvälineet ovat vähäisiä verrattuina 
otsakkeisiin 2 ja 3 kuuluviin muihin 
politiikkatoimiin ja rahoitusvälineisiin 
eivätkä ne saa yhtä paljon huomiota kuin 
muut ohjelmat ja rahastot; torjuu siksi 
jyrkästi ohjelmien ja talousarviokohtien 
rahoituksen mahdolliset lisävähennykset, 
sillä niiden vaikutukset olisivat 
sietämättömiä; kehottaa erityisesti 
jäsenvaltioita näkemään ympäristö- ja 
ilmastoystävällisten politiikkojen, toimien 
ja hankkeiden toteuttamisen 
mahdollisuutena voimistaa kasvua ja 
kestävää kehitystä eikä taakkana; 
korostaa, että vihreiden työpaikkojen ja 
talouskasvun syntyminen unionin pk-
yrityksissä johtuu ennen kaikkea 
ympäristölainsäädännön 
täytäntöönpanosta;

Or. it

Tarkistus 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että kansallisella tasolla 3. pitää valitettavana, että kansallisella 
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on ankaria talousarviorajoitteita ja että 
parhaillaan toteutetaan vakautustoimia; 
painottaa kuitenkin, että budjettivallan 
käyttäjien on pidettävä mielessä tämän 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvien 
politiikkatoimien ja rahoitusvälineiden 
oleellinen eurooppalainen lisäarvo, kun ne 
päättävät talousarvioesityksestä 
vuodelle 2016;

tasolla on ankaria talousarviorajoitteita ja 
että parhaillaan toteutetaan unionin itsensä 
vaatimia vakautustoimia; kiinnittää silti 
huomiota siihen, että budjettivallan 
käyttäjien on asianmukaisella tavalla 
pidettävä mielessä tämän valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvien politiikkatoimien ja 
rahoitusvälineiden oleellinen 
eurooppalainen lisäarvo, kun ne päättävät 
talousarvioesityksestä vuodelle 2016;

Or. it

Tarkistus 3
Giovanni La Via

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää erityisen valitettavana, että 
neuvosto on ehdottanut monialaisia 
talousarvioleikkauksia eräisiin tärkeisiin 
ohjelmiin, kuten unionin kolmanteen 
terveysalan toimintaohjelmaan (2014–
2020), elintarvikkeiden ja rehujen 
turvallisuutta koskeviin budjettikohtiin ja 
onnettomuuksien ehkäisyyn ja niihin 
varautumiseen unionissa; toteaa, että 
unionin liittyessä kansainvälisiin 
yleissopimuksiin, kuten Nagoyan 
pöytäkirjaan, neuvoston esittämiä 
vastaavien budjettikohtien leikkauksia ei 
voida hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 4
Giovanni La Via

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että tämän valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvia budjettikohtia 
koskevien varojen kohdentaminen on 
yleensä pidettävä ennallaan vuonna 2015; 
kehottaa siksi palauttamaan 
talousarvioesityksessä ilmoitetut 
alkuperäiset summat kaikkiin ohjelmiin ja 
rahoitusvälineisiin, jotka kuuluvat tämän 
valtuuskunnan toimivallan piiriin;

Or. en

Tarkistus 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että Horisontti 2020 -ohjelma 
auttaa osaltaan saavuttamaan tämän 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvia 
tavoitteita ilmasto-, terveys- ja 
ympäristöalalla; vahvistaa olevansa 
sitoutunut seuraamaan hankkeiden ja 
tavoitteiden vastaavuutta sekä 
täytäntöönpanon edistymistä;

4. muistuttaa, että Horisontti 2020 -ohjelma 
auttaa osaltaan saavuttamaan tämän 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvia 
tavoitteita ilmasto-, terveys- ja 
ympäristöalalla; vahvistaa olevansa 
sitoutunut seuraamaan hankkeiden ja 
tavoitteiden vastaavuutta sekä 
täytäntöönpanon edistymistä; arvostelee 
kärkevästi päätöstä tämän ohjelman 
rahoituksen leikkaamisesta ESIR-takuun 
rahoittamiseksi;

Or. it

Tarkistus 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
5 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ympäristötutkimus ja -
innovointi ovat keskeisellä sijalla 
haasteessa Horisontti 2020: 
”Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet”, jonka 
tavoitteena on saavuttaa resurssitehokas ja 
ilmastonmuutosta kestävä talous ja 
yhteiskunta, suojella ja hallinnoida 
kestävällä tavalla luonnonvaroja ja 
ekosysteemejä sekä varmistaa raaka-
aineiden kestävät toimitukset ja käyttö, 
jotta täytetään maailman kasvavan väestön 
tarpeet luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävissä rajoissa;

5. korostaa samassa yhteydessä, että 
ympäristötutkimuksen ja -innovoinnin 
painopisteenä on Horisontti 2020- haaste: 
”Ilmastotoimet, ympäristö, 
resurssitehokkuus ja raaka-aineet”, joka on 
yksi niistä budjettileikkauksista, joilla 
rahoitetaan ESIR:iä; toteaa, että kyseisen 
ohjelman tavoitteena on saavuttaa 
resurssitehokas ja ilmastonmuutosta 
kestävä talous ja yhteiskunta, suojella ja 
hallinnoida kestävällä tavalla 
luonnonvaroja ja ekosysteemejä sekä 
varmistaa raaka-aineiden kestävät 
toimitukset ja käyttö, jotta täytetään 
maailman kasvavan väestön tarpeet 
luonnonvarojen ja ekosysteemien 
kestävissä rajoissa;

Or. it

Tarkistus 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että vuoden 2016 
unionin talousarvioesityksen 
kokonaismäärä on 153,5 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoina (mukaan 
lukien vuodelta 2014 
uudelleenkohdennetut 4,5 miljardia euroa) 
ja 143,5 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoina; toteaa, että 
jos ohjelmasuunnittelun muutoksen 
vaikutus vuosina 2015 ja 2016 jätetään 
huomiotta, maksusitoumusmäärärahat 
lisääntyvät 2,4 prosenttia ja 
maksumäärärahat 1,6 prosenttia 
verrattuna vuoden 2015 talousarvioon;
korostaa, että kaiken kaikkiaan 
maltillisilla ja monivuotisen 

6. panee merkille, että vuoden 2016 
unionin talousarvioesityksen 
kokonaismäärä on 153,5 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoina (mukaan 
lukien vuodelta 2014 
uudelleenkohdennetut 4,5 miljardia euroa) 
ja 143,5 miljardia euroa 
maksusitoumusmäärärahoina; toteaa, että
tämän seurauksena maksusitoumusten ja 
maksujen välinen kuilu repeää 
entisestään, jolloin on vaikea löytää 
nopeaa ja käytännöllistä ratkaisua 
maksujen suorittamisen 
täysimääräisyyden ja viivytysten 
ongelmaan, joka on vaivannut jo joitakin 
vuosia;
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rahoituskehyksen mukaisilla lisäyksillä 
otetaan huomioon inflaatio ja reaalista 
lisäystä ei ole juuri lainkaan, minkä 
vuoksi on korostettava varojen käytön 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta;

Or. it

Tarkistus 8
Giovanni La Via

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa neuvostoa pidättymään 
kaikista leikkauksista tämän valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvista politiikkatoimista 
ja rahoitusvälineistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9
Nicola Caputo

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. korostaa, että investoinnit tutkimukseen 
ja innovointiin useilla tämän valiokunnan 
toimialaan kuuluvilla aloilla ovat keskeisen 
tärkeitä, ja korostaa, että vuoden 2016 
talousarviossa on asianmukaisesti otettava 
huomioon, että kyseiset investoinnit ovat 
yksi painopisteistä;

12. korostaa, että investoinnit tutkimukseen 
ja innovointiin useilla tämän valiokunnan 
toimialaan kuuluvilla aloilla ovat keskeisen 
tärkeitä, ja korostaa, että vuoden 2016 
talousarviossa on asianmukaisesti otettava 
huomioon, että kyseiset investoinnit ovat 
yksi painopisteistä; huomauttaa, että 
eurooppalaisten pk-yritysten kestävän 
kasvun ja innovoinnin valmiudet 
muodostavat yhden tärkeimmistä EU:n 
kilpailueduista maailmanlaajuisilla 
markkinoilla;

Or. it
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Tarkistus 10
Valentinas Mazuronis

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. muistuttaa unionin hyvin oleellisesta 
lisäarvosta lääketieteellisessä 
tutkimuksessa (esimerkiksi pediatrian ja 
harvinaislääkkeiden tutkimuksessa) ja 
myös rajatylittävien terveysuhkien 
torjunnassa; pitää edellä esitetyn 
perusteella erittäin valitettavana, että 
kansanterveysohjelma, jonka 
yhteenlasketut maksusitoumukset ovat vain 
62,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
edellisten vuosien tapaan 0,04 prosenttia 
vuoden 2016 talousarvioesityksen 
maksusitoumuksista, ei täysin vastaa 
terveyden merkitystä itseisarvona tai 
edellytyksenä kasvun edistämiselle;

13. muistuttaa unionin hyvin oleellisesta 
lisäarvosta lääketieteellisessä 
tutkimuksessa (esimerkiksi pediatrian ja 
harvinaislääkkeiden tutkimuksessa) ja 
myös ebolan kaltaisten rajatylittävien 
terveysuhkien torjunnassa; kehottaa 
varmistamaan, että ebola-rokotuksia ja 
taudin diagnosointia koskevien uusien 
EU:n tutkimushankkeiden rahoitus ei 
kärsi Horizon 2020 -ohjelman 
leikkauksista; pitää edellä esitetyn 
perusteella erittäin valitettavana, että 
kansanterveysohjelma, jonka 
yhteenlasketut maksusitoumukset ovat vain 
62,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 
edellisten vuosien tapaan 0,04 prosenttia 
vuoden 2016 talousarvioesityksen 
maksusitoumuksista, ei täysin vastaa 
terveyden merkitystä itseisarvona tai 
edellytyksenä kasvun edistämiselle; 
kehottaa komissiota harkitsemaan 
uudelleen tähän ohjelmaan 
suunnittelemiaan talousarvioleikkauksia;

Or. en

Tarkistus 11
Valentinas Mazuronis

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. korostaa, että unionilla on maailman 
korkeimmat elintarvikkeiden 
turvallisuusvaatimukset; pitää siksi 
valitettavan myös sitä, että elintarvike- ja 
rehuohjelma, jonka yhteenlasketut 

14. korostaa, että unionilla on maailman 
korkeimmat elintarvikkeiden 
turvallisuusvaatimukset; korostaa, että on 
tärkeää edistää terveellisiä ja turvallisia 
elintarvikkeita keinona estää tarpeettomat 
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maksusitoumusmäärärahat ovat vain 
264,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa vain 
0,17 prosenttia vuoden 2016 
talousarvioesityksen maksusitoumuksista, 
ei täysin vastaa elintarvikkeiden ja rehun 
turvallisuuden merkitystä unionissa;

terveydenhuoltokustannukset ja auttaa 
jäsenvaltioita parantamaan 
terveysjärjestelmiensä pitkän aikavälin 
kestävyyttä; pitää siksi valitettavan myös 
sitä, että elintarvike- ja rehuohjelma, jonka 
yhteenlasketut maksusitoumusmäärärahat 
ovat vain 264,1 miljoonaa euroa, mikä 
vastaa vain 0,17 prosenttia vuoden 2016 
talousarvioesityksen maksusitoumuksista, 
sekä neuvoston ehdottamat 
lisäleikkaukset eivät täysin vastaa 
elintarvikkeiden ja rehun turvallisuuden 
merkitystä unionissa;

Or. en

Tarkistus 12
Tibor Szanyi

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
elintarviketurvallisuuden korkean tason 
kahdenvälisillä kauppasopimuksilla;

Or. en

Tarkistus 13
Giovanni La Via

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. muistuttaa, että unionin 
pelastuspalvelumekanismi on eräs 
unionin yhteisvastuun kulmakivistä; 
muistuttaa, että jäsenvaltioilla on 
päävastuu ihmisten sekä ympäristön ja 
omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan 
lukien, suojelussa; painottaa, että 

15. muistuttaa, että unionin 
pelastuspalvelumekanismi on eräs unionin 
yhteisvastuun kulmakivistä; muistuttaa, että 
jäsenvaltioilla on päävastuu ihmisten sekä 
ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö 
mukaan lukien, suojelussa; painottaa, että 
unionilla on jäsenvaltioiden toimia tukeva, 
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unionilla on jäsenvaltioiden toimia 
tukeva, koordinoiva ja täydentävä 
”mahdollistava rooli”, jonka mukaisesti 
se auttaa jäsenvaltioita ehkäisemään 
onnettomuuksia, kehittämään valmiuksia 
ja reagoimaan onnettomuuksiin; pitää 
myönteisenä tämän ohjelman 
maksumäärärahojen hienoista kasvua;

koordinoiva ja täydentävä ”mahdollistava 
rooli”, jonka mukaisesti se auttaa 
jäsenvaltioita ehkäisemään onnettomuuksia, 
kehittämään valmiuksia ja reagoimaan 
onnettomuuksiin; pitää myönteisenä tämän 
ohjelman maksumäärärahojen hienoista 
kasvua komission ehdottamalla tavalla, 
mutta pitää erittäin valitettavana neuvoston 
ehdotusta kyseisen kohdan talousarvion 
pienentämisestä;

Or. en

Tarkistus 14
Tibor Szanyi

Lausuntoluonnos
15 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita 
huolehtimaan asianmukaisista 
ympäristötarkastuksista, jotta 
ympäristökatastrofien riski vähenisi;

Or. en

Tarkistus 15
Giovanni La Via

Lausuntoluonnos
22 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

22. kehottaa komissiota luomaan 
seurantamenettelyn, jolla parlamentille 
tiedotetaan pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien toteuttamisen 
etenemisestä;

22. panee merkille tulokset 
pilottihankkeiden toteuttamiskelpoisuutta 
koskevasta komission 
ennakkoarvioinnista, jota ENVI-
valiokunnan jäsenet ehdottivat ja joka 
yleisesti vastaa ENVI-valiokunnan 
painopisteitä ympäristö- ja 
terveysasioissa; vaatii komissiota luomaan 
seurantamenettelyn, jolla parlamentille 
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tiedotetaan pilottihankkeiden ja 
valmistelutoimien toteuttamisen 
etenemisestä;

Or. en

Tarkistus 16
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
22 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 a. korostaa, että talous- ja 
finanssikriisin sekä jäsenvaltioiden 
noudattaman tiukan talouskuripolitiikan 
tuloksena on ollut menoleikkauksia ja 
verotulojen väheneminen ja että nämä 
puolestaan ovat johtaneet 
kansanterveysjärjestelmien rahoituksen 
vähenemiseen; toteaa, että kyseinen 
terveysasioita koskeva epätasa-arvo 
EU:ssa asettaa jäsenvaltioille vakavia 
rasitteita; vaatii siksi lisäämään 
koordinoitujen julkisten 
ennaltaehkäisytoimien rahoitusta tällä 
alalla;

Or. de

Tarkistus 17
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
22 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

22 b. korostaa, että ympäristön kannalta 
kestävä maatalous, jossa luonnonvaroja 
käytetään varovasti, on oleellinen 
ruoantuotannon kannalta; kehottaa 
lisäämään tukea niille viljelijöille, jotka 
käyttävät ympäristöä suosivia ja eläinten 
hyvinvoinnin kannalta hyväksyttäviä 
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menetelmiä;

Or. de


