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6.3.2015 A8-0027/7 

Tarkistus  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  A a. toteaa, että unionin talousarviota on 

kasvatettava näinä syvän talouskriisin 

aikoina ja eroavaisuuksien voimistuessa 

unionissa, jotta voidaan varmistaa, että 

seuraavan vuoden talousarviossa on 

riittävästi varoja; katsoo, että on 

keskityttävä erityisesti ohjelmiin ja 

hankkeisiin, joilla pyritään lisäämään 

kasvua ja kunnollisia työpaikkoja, 

poistamaan köyhyys ja investoimaan 

älykkääseen, kestävään ja 

ympäristöystävälliseen kehitykseen; 

korostaa, että tämä määrärahojen korotus 

olisi toteutettava lisäämällä niiden 

jäsenvaltioiden maksuosuuksia, joiden 

BKTL on suurin ja tulot asukasta kohti 

ovat suurimmat, ja siten korjattava 

nykyistä vääristynyttä ja epätasapuolista 

jakoperustejärjestelmää; muistuttaa 

pitävänsä äärimmäisen tärkeänä, että 

lisätään etenkin taloustaantuman jo 

koettelemille jäsenvaltioille myönnettävää 

tukea infrastruktuuriin, sosiaalisiin 

palveluihin, tutkimukseen, innovointiin ja 

kehitykseen tehtäviin investointeihin; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Tarkistus  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. pitää tarpeellisena merkittävää 

julkisten investointien suunnitelmaa ja 

painottaa, että unionin nykyiseen 

politiikkaan on tehtävä pesäero, mikäli 

kestävään talouskasvuun, työttömyyteen, 

köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja 

(tuloihin liittyvään) eriarvoisuuteen 

liittyviin ongelmiin aiotaan puuttua 

asianmukaisesti; korostaa, että tarvitaan 

uutta strategiaa, jotta unioni voi edetä 

uuteen suuntaan siten, että taataan 

täystyöllisyys, kunnolliset työpaikat, 

toimeentulon turvaava palkkataso, 

sosiaalinen ja taloudellinen 

yhteenkuuluvuus sekä kattava 

sosiaaliturva ja siten mahdollisimman 

korkea elintaso, ja katsoo, että tässä 

yhteydessä on otettava huomioon kunkin 

jäsenvaltion ja erityisesti vähemmän 

kehittyneiden jäsenvaltioiden 

kehitystarpeet ja edistettävä todellista 

lähentymistä ja autettava vähentämään 

jäsenvaltioiden välisiä kehityseroja sekä 

nykyisiä taloudellisia, sosiaalisia ja 

alueellisia eroja; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Tarkistus  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 b. tuomitsee ankarasti tutkimusta ja 

innovointia koskevat 

talousarvioleikkaukset ja varsinkin 

Horisontti 2020 -ohjelman määrärahojen 

2,7 miljardin euron leikkauksen; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Tarkistus  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 c. korostaa, että työttömyys on tärkein ja 

kiireellisin kysymys Euroopan unionin 

kannalta; katsoo, että jäsenvaltioiden 

talouksien saaminen uudelleen käyntiin 

ja uusien työpaikkojen luominen 

edellyttävät unionin säästöpolitiikan 

peruuttamista, jotta jäsenvaltiot voivat 

käyttää omaan erityistilanteensa 

parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja; katsoo 

siksi, että unionin talousarviossa olisi 

keskityttävä pääasiassa kunnollisten 

työpaikkojen luomiseen ja kestävään 

talouskasvuun; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Tarkistus  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. katsoo, että unionin talousarvion 

pienentämisestä olisi luonnollisesti 

seurattava unionin panoksen 

väheneminen eikä se, että unionista 

saadaan enemmän irti pienemmin 

kustannuksin; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Tarkistus  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että suurin osa unionin 

talousarvion investointimenoista käytetään 

unionin rakenne- ja investointirahastoihin, 

joilla myötävaikutetaan merkittävästi 

työpaikkojen syntymiseen, kasvun 

elvyttämiseen ja kilpailukykyyn sekä 

innovointiin; painottaa, että unionin 

koheesiopolitiikka on pitänyt ratkaisevalla 

tavalla yllä julkisia investointeja 

elintärkeillä talouden aloilla ja että sen 

avulla on saatu aikaan konkreettisia 

ruohonjuuritason tuloksia, jotka saattavat 

auttaa jäsenvaltioita ja alueita selviämään 

nykyisestä kriisistä ja saavuttamaan 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet; 

pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 

tekemään kaikkensa, että loput 

toimenpideohjelmat hyväksytään nopeasti 

lähikuukausien aikana, jotta varmistetaan, 

että täytäntöönpanossa päästään täyteen 

vauhtiin vuonna 2016; 

3. korostaa, että suurin osa unionin 

talousarvion menoista käytetään unionin 

rakenne- ja investointirahastoihin, joilla 

myötävaikutetaan merkittävästi 

työpaikkojen syntymiseen, kasvun 

elvyttämiseen sekä koheesioon, 

integraatioon ja innovointiin; painottaa, 

että unionin koheesiopolitiikka on pitänyt 

ratkaisevalla tavalla yllä julkisia 

investointeja elintärkeillä talouden aloilla 

ja että sen avulla on saatu konkreettisia 

ruohonjuuritason tuloksia, jotka saattavat 

auttaa jäsenvaltioita ja alueita selviämään 

nykyisestä kriisistä, ja katsoo, että tätä 

varten on lisättävä koheesio- ja 

rakennerahastojen ja etenkin Euroopan 

sosiaalirahaston, Progress-ohjelman ja 

muiden ohjelmien määrärahoja 

kiinnittäen erityistä huomiota 

työntekijöiden oikeudet turvaaviin 

työpaikkoihin, yhdenvertaisiin oikeuksiin 

ja mahdollisuuksiin ja köyhyyden 

poistamiseen; korostaa, että jäsenvaltioille 

on annettava välineet, joilla ne voivat 

auttaa kansalaisiaan selviämään kriisistä; 

tähdentää tässä yhteydessä, että 

työllisyyden ja etenkin nuorten 

työllisyyden edistämiseksi on erityisesti 
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syytä investoida esimerkiksi koulutukseen 

ja liikkuvuuteen, tutkimukseen ja 

innovointiin, mikroyrityksiin sekä pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita tekemään 

kaiken mahdollisen, että loput 

toimenpideohjelmat hyväksytään nopeasti 

lähikuukausien aikana, jotta varmistetaan, 

että täytäntöönpanossa päästään täyteen 

vauhtiin vuonna 2016; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Tarkistus  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. muistuttaa, että sosiaalipalveluihin ja 

-etuuksiin kohdistuu paineita kaikissa 

jäsenvaltioissa; tähdentää, että unionin 

tasolla tehtyjen poliittisten päätösten ei 

pitäisi haitata jäsenvaltioiden 

sosiaalipalvelujen ja -etuuksien 

saatavuutta eikä laatua eikä 

jäsenvaltioiden kykyä rahoittaa niitä; 

kehottaa siksi komissiota antamaan 

talousarvioesityksen, jolla parannetaan 

jäsenvaltioiden valmiuksia turvata 

sosiaaliturvajärjestelmänsä; 

Or. en 



 

AM\1053199FI.doc  PE552.211v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2015 A8-0027/14 

Tarkistus  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. muistuttaa, että alue-, rakenne- ja 

koheesiorahastot ovat olemassa siksi, että 

saataisiin kurottua umpeen unionin eri 

alueiden taloudellisessa kehityksessä 

vallitsevia eroja; panee huolestuneena 

merkille, että suuri osa näiden rahastojen 

varoista maksetaan vauraammille 

jäsenvaltioille; katsoo, että tämä on 

tehotonta varainkäyttöä ja että kyseiset 

varat olisi suunnattava jäsenvaltioille, 

jotka niitä todella tarvitsevat; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Tarkistus  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että rajatylittävä liikkuvuus 

tarjoaa unionille merkittävät 

mahdollisuudet hyödyntää ihmisten koko 

osaamiskirjoa sekä laajentaa kaikenikäisten 

ihmisten kouluttautumis- ja 

työllistymismahdollisuuksia; katsoo, että 

Erasmus+-ohjelman kaltaiset onnistuneet 

ja symbolisesti merkittävät 

liikkuvuusohjelmat hyödyttävät sekä 

yksilöitä että taloutta ja että niitä olisi siksi 

käytettävä täysimääräisesti; muistuttaa 

tässä yhteydessä, että liikkuvuuteen 

liittyvät sosiaaliset näkökohdat on aina 

otettava huomioon ja että liikkuvuus on 

ainoastaan yksi mahdollisista välineistä, 

joilla torjutaan työttömyyttä, ei viimeinen 

oljenkorsi; 

5. korostaa, että rajatylittävä liikkuvuus ei 

ole ratkaisu korkeaan työttömyyteen, ja 

painottaa, että unionin talousarviolla olisi 

tuettava työpaikkojen luomista koskevia 

jäsenvaltioiden aloitteita ja erityisesti 

sellaisia, joilla lisätään investointeja ja 

edistetään työpaikkojen luomista alueilla, 

joilla työttömyys on suurta; korostaa 

elinikäisen oppimisen ja 

kouluttautumisen merkitystä, koska ne 

tarjoavat unionille mahdollisuuden 

hyödyntää ihmisten koko osaamiskirjoa 

sekä laajentaa kaikenikäisten ihmisten 

kouluttautumis- ja 

työllistymismahdollisuuksia; katsoo, että 

Erasmus+-ohjelman kaltaiset onnistuneet 

ohjelmat hyödyttävät sekä yksilöitä että 

taloutta ja että niitä olisi siksi 

hyödynnettävä täysimääräisesti; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Tarkistus  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. korostaa, että unionin 

säästöpolitiikka on aiheuttanut 

jäsenvaltioissa paineita reaalipalkkojen 

alentamiseen ja että tämä pidentää 

taloudellista ja sosiaalista kriisiä; katsoo, 

että talousarviolla olisi tuettava 

pyrkimyksiä korottaa reaalipalkkoja ja 

torjua sosiaalista polkumyyntiä 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Tarkistus  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. pitää erittäin epädemokraattisena, 

että komissio saa yhä enemmän 

valtuuksia valvoa kansallisia 

talousarvioita; 

Or. en 



 

AM\1053199FI.doc  PE552.211v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2015 A8-0027/18 

Tarkistus  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 b. katsoo, että resursseja vapautuisi 

merkittävästi, jos unionin talousarviota 

toteutettaisiin paremmin; toteaa 

tilintarkastustuomioistuimen 

huomauttaneen erityisesti, että 

jäsenvaltioiden tilintarkastuksen 

valvontajärjestelmät toimivat vain 

osittain; uskoo, että unionin 

talousarvioon vaikuttaa kielteisesti se, 

ettei jäsenvaltioissa ole tehokkaita ja 

vaikuttavia valvontajärjestelmiä; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Tarkistus  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää komission esittämää 

investointisuunnitelmaa myönteisenä 

ensimmäisenä toimena, jonka avulla 

voidaan saada aikaan 

315 miljardin euron arvosta investointeja 

infrastruktuuriin, koulutukseen ja 

tutkimukseen samoin kuin pk-yrityksiin ja 

markkina-arvoltaan keskisuuriin 

yrityksiin, mikä auttaa tasapainottamaan 

talous- ja rahoituskriisistä johtuvaa 

julkista alijäämää ja yksityisten 

investointien vajetta; panee merkille, että 

unionin talousarvion odotetaan toimivan 

tämän investointisuunnitelman 

tukirankana siten, että siitä asetetaan 

käyttöön Euroopan strategisten 

investointien rahaston rahoittamiseksi 

vaadittava takuurahasto, joka on 

arvoltaan 8 miljardia euroa 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoina; 

pitää unionin talousarviosta 

myönnettävää rahoitusta mahdollisuutena 

saada aikaan merkittäviä tuloksia suuren 

vipuvaikutuksen ansiosta; vahvistaa 

olevansa halukas tarkastelemaan 

yksityiskohtaisesti niiden 

rahoitussitoumusten 

talousarviovaikutuksia, joita unioni on 

osoittanut Euroopan investointipankille 

Euroopan strategisten investointien 

Poistetaan. 
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rahaston perustamista varten; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Tarkistus  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää komission esittämää 

investointisuunnitelmaa myönteisenä 

ensimmäisenä toimena, jonka avulla 

voidaan saada aikaan 

315 miljardin euron arvosta investointeja 

infrastruktuuriin, koulutukseen ja 

tutkimukseen samoin kuin pk-yrityksiin ja 

markkina-arvoltaan keskisuuriin 

yrityksiin, mikä auttaa tasapainottamaan 

talous- ja rahoituskriisistä johtuvaa 

julkista alijäämää ja yksityisten 

investointien vajetta; panee merkille, että 

unionin talousarvion odotetaan toimivan 

tämän investointisuunnitelman tukirankana 

siten, että siitä asetetaan käyttöön 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston rahoittamiseksi vaadittava 

takuurahasto, joka on arvoltaan 

8 miljardia euroa maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoina; pitää unionin 

talousarviosta myönnettävää rahoitusta 

mahdollisuutena saada aikaan 

merkittäviä tuloksia suuren 

vipuvaikutuksen ansiosta; vahvistaa 

olevansa halukas tarkastelemaan 

yksityiskohtaisesti niiden 

rahoitussitoumusten 

talousarviovaikutuksia, joita unioni on 

osoittanut Euroopan investointipankille 

8. panee merkille komission esittämän 

investointisuunnitelman ja pitää sitä 

ensimmäisenä vaiheena pyrittäessä 

myöntämään, että investointien puute 

unionissa on ongelma; pitää valitettavana, 

että nykyinen julkisten varojen määrä, 

lähinnä julkisten takuiden muodossa, on 

liian vähäinen, jotta sillä voitaisiin todella 

vauhdittaa unionin taloutta ja selviytyä 

julkisten ja yksityisten investointien 

vajeesta, joka johtuu rahoituskriisin 

seurauksena noudatetusta 

säästöpolitiikasta; toteaa, että kolmen 

vuoden ajaksi osoitettu kohdennettu 

315 miljardin euron investointien 

kokonaismääräkin aiheuttaa vuosittain 

vaikutuksen, jonka osuus on vain yksi 

prosentti unionin BKTL:sta; palauttaa 

mieliin, että unionin budjettitakuut ovat 

alle yksi prosentti unionin talousarviosta 

seuraavien viiden vuoden ajan ja itse 

talousarvio alle yksi prosenttia unionin 

BKTL:sta; panee merkille, että unionin 

talousarvion odotetaan toimivan tämän 

investointisuunnitelman tukirankana siten, 

että siitä asetetaan käyttöön Euroopan 

strategisten investointien rahaston 

rahoittamiseksi vaadittava takuurahasto, 

joka on arvoltaan 8 miljardia euroa 
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Euroopan strategisten investointien 

rahaston perustamista varten; 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoina; 

kehottaa komissiota ja neuvostoa 

varmistamaan näiden sitoumusten 

rahoittamiseksi vaihtoehtoiset lähteet, 

jotta ei käytetä kokonaan Horisontti 2020 

-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa 

-välineen, erityisesti Marie Curie 

-toimien, Euroopan innovaatio- ja 

teknologiainstituutin, yhteisten 

tutkimusohjelmien ja osaamis- ja 

innovointiyhteisöjen käytettävissä olevia 

varoja; 

  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Tarkistus  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. korostaa, että tarvitaan 

johdonmukainen eurooppalainen 

investointistrategia ja että sitä varten on 

luotava kestävää kehitystä ja työllisyyttä 

tukeva unionin investointiohjelma, jonka 

varat ovat vähintään kaksi prosenttia 

unionin BKTL:sta kymmenen vuoden 

ajan ja jota olisi täydennettävä 

jäsenvaltioiden vastaavilla julkisilla 

investoinneilla; toteaa, että tällainen 

investointiohjelma maksaisi itsensä 

osittain takaisin BKTL:n ja verotulojen 

nopeampana kasvuna; kehottaa 

komissiota ja neuvostoa sisällyttämään 

vuoden 2016 talousarvioesitykseen 

tarvittavan rahoituksen; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Tarkistus  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että ehdotettu 

investointisuunnitelma ja unionin 

talousarvio ovat toisiaan täydentäviä ja 

kartuttavia ja että niillä molemmilla 

pyritään elvyttämään taloutta ja 

vauhdittamaan työpaikkojen luomista; 

korostaa, että unionin talousarvio on jo 

itsessään merkittävä investointiväline, jolla 

on oma erillinen roolinsa ja tehtävänsä, ja 

että se on tuottanut konkreettisia tuloksia, 

joilla on selvä eurooppalainen lisäarvo; on 

vakuuttunut, että on kaikin tavoin pyrittävä 

luomaan synergiaa investointisuunnitelman 

ja unionin talousarvion välille samoin kuin 

niiden ja kansallisten talousarvioiden 

välille, jotta saadaan kurottua umpeen 

investointivaje, varmistettua lähentyminen 

ja vakaus unionissa ja maksimoitua 

julkisten menojen vaikutus reaalitalouteen; 

korostaa lisäksi, että on tärkeää poistaa 

olemassa olevat investoinnin esteet, jotka 

koskevat erityisesti sääntelykehyksen 

selkeyttä ja ennakoitavuutta; 

9. pitää erittäin valitettavana, että 

Euroopan strategisten investointien 

rahasto ei ole itsessään aito Euroopan 

julkisten investointien suunnitelma; 

korostaa tarvetta laatia kestävää kehitystä 

ja työllisyyttä tukeva unionin 

investointiohjelma, jolla turvataan uusien 

työpaikkojen luominen ja varmistetaan 

siirtyminen kestävään talouteen; kehottaa 

tukemaan asianmukaisesti pk-yrityksiä, 

mikroyrityksiä ja yhteiskunnallisia 

yrityksiä; kehotta jäsenvaltioita ja 

komissiota tehostamaan EIP:n 

joukkolainojen ja nykyisten välineiden, 

kuten Euroopan investointirahaston, 

käyttöä julkisen sektorin johtaman 

elvytysstrategian tukemiseksi; korostaa, 

että unionin talousarvio on jo itsessään 

merkittävä investointiväline, jolla on oma 

erityinen roolinsa ja tehtävänsä, ja että se 

on tuottanut konkreettisia tuloksia, joilla on 

selvä eurooppalainen lisäarvo; on 

vakuuttunut, että on kaikin tavoin pyrittävä 

varmistamaan unionin 

investointipolitiikan demokraattinen 

valvonta ja vastuuvelvollisuus ja luomaan 

synergiaa investointisuunnitelman ja 
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unionin talousarvion välille samoin kuin 

niiden ja kansallisten talousarvioiden 

välille, jotta saadaan kurottua umpeen 

investointivaje varmistettua lähentyminen 

ja vakaus unionissa ja maksimoitua 

julkisten menojen vaikutus reaalitalouteen, 

asettaen etusijalle investoinnit, joilla 

vähennetään EU:n alueiden ja 

jäsenvaltioiden välisiä eroja talouden 

kehittymisen alalla; katsoo, että tässä 

yhteydessä on asetettava etusijalle 

investoinnit unionin alueiden ja 

jäsenvaltioiden välisten 

talouskehityksessä vallitsevien erojen 

kaventamiseen; korostaa lisäksi, että on 

tärkeää poistaa olemassa olevat 

investoinnin esteet, jotka koskevat 

erityisesti sääntelykehyksen selkeyttä ja 

ennakoitavuutta; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Tarkistus  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. korostaa, että talousarviossa on 

siirryttävä sotilas- ja turvallisuusalan 

menoista kohti ei-sotilaalliseen 

toimintaan ja kehitykseen suunnattua 

ulkopolitiikkaa, jotta pitkän aikavälin 

sotilasmenoja voidaan vähentää; toistaa 

kantansa, jonka mukaan otsakkeen 4 

varat on osoitettava rauhanomaiseen ja 

ei-sotilaalliseen ulkopolitiikkaan, jolla 

varmistetaan, että unionista tulee 

väkivallaton toimija maailmassa; kehottaa 

komissiota asettamaan etusijalle unionin 

roolin välittäjänä, joka pyrkii löytämään 

ainoastaan ei-sotilaallisia ja 

rauhanomaisia ratkaisuja konflikteihin, 

ja varmistamaan samalla, että köyhyyden 

poistamiseen, kestävään kehitykseen, 

vuosituhattavoitteisiin, asevalvontaan, 

ydinsulkusopimusjärjestelmään ja 

ydinaseriisuntaan liittyvistä unionin 

sitoumuksista pidetään kiinni; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Tarkistus  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 b. ei hyväksy unionin talousarvion 

käyttämistä militaristisen ja uusliberaalin 

unionin rahoittamiseen; pitää 

tarpeellisena vaihtoehtoista ohjelmaa, 

jolla tuetaan kestävää kehitystä ja 

ympäristöystävällisen sisäisen kysynnän 

lisäämistä ja jonka perustana on 

progressiivinen palkkakehitys, 

työntekijöiden oikeudet turvaava 

täystyöllisyys, sosiaaliturva, köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen torjunta sekä 

parempi sosiaalinen ja taloudellinen 

yhteenkuuluvuus; 

Or. en 



 

AM\1053199FI.doc  PE552.211v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

6.3.2015 A8-0027/25 

Tarkistus  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee huolestuneena merkille, että 

vaikka Eurooppa on yksi maailman 

turvallisimmista alueista, sen sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuu uudenlaisia 

riskejä, joiden vuoksi on huolehdittava 

entistä tiiviimmästä poliisi- ja oikeusalan 

yhteistyöstä ja koordinoinnista, 

toteutettava toimia integroinnin 

parantamiseksi ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja samalla 

edistettävä vakautta ja rauhaa 

konfliktialueilla; korostaa, että 

muuttovirtojen hallitsemiseksi 

toteutettavat yhteiset toimet sijoittuvat 

sekä sisäisen että ulkoisen yhteisvastuun 

leikkauspisteeseen; toteaa jälleen 

kannattavansa sitä, että unionille 

annetaan enemmän keinoja vahvistaa ja 

kehittää jäsenvaltioiden välistä 

oikeudenmukaisen vastuunjaon 

kulttuuria turvapaikka- ja 

maahanmuuttoasioissa, jotta 

varmistettaisiin ulkorajojen vakaus ja 

turvallisuus unionin perusarvoja täysin 

kunnioittaen ottaen etenkin huomioon 

tapahtumat Välimeren alueella ja unionin 

kaakkoisrajalla; kehottaa komissiota 

ehdottamaan asianomaisten ohjelmien ja 

11. panee huolestuneena merkille, että 

vaikka Eurooppa on yksi maailman 

turvallisimmista alueista, sen sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuu uudenlaisia 

riskejä, joiden vuoksi on muutettava 

nykyistä politiikkaa siten, että toteutetaan 

toimia integroinnin parantamiseksi ja 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi, varmistetaan tiiviimpi 

oikeudellinen yhteistyö ja koordinointi ja 

samalla edistetään vakautta ja rauhaa 

konfliktialueilla; muistuttaa, että nykyinen 

suuntaus eli rajavalvonnan 

sotilaallistaminen on tehoton ja kallis 

sekä turvapaikan hakemista koskevan 

oikeuden kaltaisten perusoikeuksien 

vastainen; kehottaa komissiota 

ehdottamaan asianomaisten ohjelmien ja 

välineiden kohdennettua vahvistamista ja 

osoittamaan siten, että unioni on sitoutunut 

puuttumaan näihin haasteisiin; 
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välineiden kohdennettua vahvistamista ja 

osoittamaan siten, että unioni on sitoutunut 

puuttumaan näihin haasteisiin; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Tarkistus  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  15 a. korostaa, että unionin talousarviota 

olisi käytettävä siten, että etusijalle 

asetetaan aito lähentyminen, joka 

perustuu sosiaaliseen edistykseen ja 

kunkin maan mahdollisuuksien 

turvaamiseen ja edistämiseen, 

työpaikkojen luomiseen, luonnonvarojen 

kestävään käyttöön ja 

ympäristönsuojeluun ja jonka tavoitteena 

on todellinen taloudellinen ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus; ei hyväksy 

vakaussopimusta, talouden 

ohjausjärjestelmää eikä Euro Plus 

-sopimusta, jotka perustuvat sekä unionin 

että jäsenvaltioiden tasolla toteutettaviin 

talouden säästötoimiin ja joilla niitä 

lisätään jatkuvasti, koska nämä 

syventävät nykyistä talous- ja 

sosiaalikriisiä etenkin maissa, joiden 

taloudellinen ja sosiaalinen tilanne on 

hyvin vaikea; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Tarkistus  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. katsoo, että unionin nykyiseen 

politiikkaan tarvitaan muutos, jotta on 

mahdollista todella ratkaista kestävään 

talouskasvuun, työttömyyteen, 

köyhyyteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja 

(tulo)eroihin liittyvät ongelmat; korostaa, 

että tarvitaan uutta strategiaa, jotta 

unioni voi edetä uuteen suuntaan siten, 

että taataan täystyöllisyys, kunnolliset 

työpaikat, toimeentulon turvaava 

palkkataso, sosiaalinen ja taloudellinen 

yhteenkuuluvuus sekä kattava 

sosiaaliturva ja siten mahdollisimman 

korkea elintaso, ja katsoo, että tässä 

yhteydessä on otettava huomioon kunkin 

jäsenvaltion ja erityisesti vähemmän 

kehittyneiden jäsenvaltioiden 

kehitystarpeet ja edistettävä todellista 

lähentymistä ja autettava vähentämään 

jäsenvaltioiden välisiä kehityseroja sekä 

nykyisiä taloudellisia, sosiaalisia ja 

alueellisia eroja; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Tarkistus  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 b. kannattaa ohjelman luomista 

sellaisten maiden tukemiseksi, joiden 

eurojäsenyyden jatkuminen on 

osoittautunut kestämättömäksi, ja 

asianmukaisten korvausten tarjoamiseksi 

vahingoista, jotka aiheutuvat 

neuvotteluteitse toteutettavasta eurosta 

eroamisesta; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Tarkistus  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 c. kehottaa laatimaan 

hätäsuunnitelmia niiden maiden 

talouksien tukemiseksi, joissa on 

toteutettu troikan toimia, ja tarjoamaan 

rahoitusvaroja ja säätämään tarvittavista 

poikkeuksista sisämarkkinoiden 

toimintaan ja yhteisiin politiikkoihin; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Tarkistus  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 d. pyytää komissiota määrittämään 

todelliseksi painopisteeksi köyhyyden 

torjumisen ehdottamalla erityistoimia 

köyhyyden vähentämiseksi ja keinoja, 

joilla voitaisiin täydentää jäsenvaltioissa 

toteutettavia toimia unionin talousarviosta 

myönnettävillä varoilla politiikan 

mainostamiseen 

kohdennettujen miljoonien eurojen 

ohella; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Tarkistus  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2015/2008(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. pyytää korvaamaan nykyisen 

Eurooppa 2020 -strategian yhteisvastuuta 

ja kestävää kehitystä koskevalla unionin 

strategialla, joka perustuu uuteen talous-, 

sosiaali- ja ympäristöpolitiikkaan ja jolla 

kannustetaan investoimaan seuraaviin 

aloihin: 

 i) työn laatu sen kaikilta osin (palkat, 

vakaus, työolot ja koulutus) sekä 

pätevyyksien parantamiseen, jotta 

saadaan korkeasti koulutettua ja 

ammattitaitoista työvoimaa, 

 ii) perusinfrastruktuuri ja teollisuutta 

tukeva infrastruktuuri, 

 iii) julkiset palvelut niiden laadun 

parantamiseksi, 

 iv) vahva koheesiopolitiikka sosiaalisen ja 

taloudellisen yhteenkuuluvuuden 

parantamiseksi, 

 v) ympäristön ja luonnonvarojen suojelu, 

 vi) työ-, sosiaali-, ympäristö- ja 

turvallisuusnormien parantaminen, jotta 

ne voidaan yhdenmukaistaa korkeimpien 

vaatimusten mukaisiksi, 
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 vii) yhteisötalous, 

 viii) sosiaalinen suojelu, jotta voidaan 

kitkeä köyhyys ja torjua sosiaalista 

syrjäytymistä, 

 ix) (julkinen) tutkimus ja innovointi, jotta 

varmistetaan niiden hyödyt kaikille, 

 x) kulttuurin ja kansalaistoiminnan 

edistäminen, 

 xi) luonnonvarojen kulutuksen 

asteittainen vähentäminen taloudessa; 

Or. en 

 

 


