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4.7.2016 A8-0224/11 

Tarkistus  11 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että uusi komissio ehdotti 

vuonna 2014 tämän pakottavan ongelman 

ratkaisemiseksi Euroopan 

investointiohjelmaa ja ESIR-rahaston 

perustamista, jotta reaalitalouteen saataisiin 

315 miljardin euron edestä uusia 

investointeja; korostaa vahvaa 

sitoutumistaan ESIR-rahastoon, jonka 

odotetaan vahvistavan voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

lisäävät kasvua ja työpaikkoja; toteaa, että 

erinäisiä hankkeita on jo hyväksytty ja 

toteutetaan parhaillaan; huomauttaa, että 

unionin ESIR-rahastolle antama takaus 

katetaan kahdeksan miljardin euron 

takuurahastosta, jonka varat saadaan 

unionin talousarviosta; 

15. korostaa, että uusi komissio ehdotti 

vuonna 2014 tämän pakottavan ongelman 

ratkaisemiseksi Euroopan 

investointiohjelmaa ja ESIR-rahaston 

perustamista, jotta reaalitalouteen saataisiin 

315 miljardin euron edestä uusia 

investointeja; toteaa, että erinäisiä 

hankkeita on jo hyväksytty ja toteutetaan 

parhaillaan; huomauttaa, että unionin 

ESIR-rahastolle antama takaus katetaan 

kahdeksan miljardin euron takuurahastosta, 

jonka varat saadaan unionin talousarviosta; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Tarkistus  12 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. on vakuuttunut siitä, että vaikka ESIR-

rahasto edellyttää laajamittaista poliittista 

ja taloudellista tukea, unionin 

talousarviosta ei saisi rahoittaa uusia 

aloitteita unionin nykyisten ohjelmien ja 

toimintapolitiikkojen vahingoksi; aikoo 

toteuttaa sitoumuksensa kompensoida 

täysin ESIR-rahastoon liittyvät, Horisontti 

2020 -ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa -

välineeseen vaikuttavat leikkaukset, jotta 

ne pystyvät saavuttamaan tavoitteensa, 

kuten vain kaksi vuotta sitten sovittiin, ja 

unioni voi saavuttaa tutkimus- ja 

innovointitavoitteensa; korostaa tähän 

liittyen, että tämä kompensointi ei saisi 

vaikuttaa alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja 

työllisyyttä edistävä kilpailukyky) muiden 

ohjelmien rahoitustasoon, sillä ne tukevat 

kiistatta kasvua, työllisyyttä ja 

kilpailukykyä; uskoo, että alaotsakkeen 1 a 

liikkumavarat eivät riitä näiden tarpeiden 

tyydyttämiseen, ja kehottaa täten lisäämään 

tämän alaotsakkeen enimmäismäärää; 

42. korostaa siksi, että pisimmälle menevä 

lähestymistapa rahoituskehyksen 

tarkistamiseen saattaisi johtaa 

rahoituskehyksen enimmäismäärien 

tarkistamiseen ylöspäin omien varojen 

enimmäismäärään saakka 

(1,29 prosenttia EU:n BKTL:stä 

maksusitoumusmäärärahoina), mikä 

merkitsisi noin 150 miljardin euron 

lisäinvestointia Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

EU:n kansainvälisten sitoumusten, kuten 

COP21:n ja vuosituhattavoitteiden 

jälkeisten tavoitteiden, noudattamiseksi; 

toistaa siksi näkemyksensä, että komission 

alkuperäinen ehdotus, jota sittemmin 

leikattiin 85 miljardilla eurolla, ei ollut 

riittävä rahoittamaan nykyisiä politiikan 

painopisteitä, jotka liittyvät älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

tähtäävään Eurooppa 2020 -strategiaan, 

Lissabonin sopimuksessa vahvistettuihin 

uusiin tehtäviin tai odottamattomiin 

tapahtumiin Eurooppa-neuvoston itse 

asettamia poliittisia tavoitteita ja 

sitoumuksia unohtamatta; katsoo siksi, 

että tarkistamisen tuloksen olisi loogisesti 

asetuttava jonnekin edellä mainittujen 

vähimmäis- ja enimmäisrajojen välille; on 

vakuuttunut siitä, että vaikka ESIR-rahasto 
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edellyttää laajamittaista poliittista ja 

taloudellista tukea, unionin talousarviosta 

ei saisi rahoittaa uusia aloitteita unionin 

nykyisten ohjelmien ja 

toimintapolitiikkojen vahingoksi; aikoo 

toteuttaa sitoumuksensa kompensoida 

täysin ESIR-rahastoon liittyvät, Horisontti 

2020 -ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa -

välineeseen vaikuttavat leikkaukset, jotta 

ne pystyvät saavuttamaan tavoitteensa, 

kuten vain kaksi vuotta sitten sovittiin, ja 

unioni voi saavuttaa tutkimus- ja 

innovointitavoitteensa; korostaa tähän 

liittyen, että tämä kompensointi ei saisi 

vaikuttaa alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja 

työllisyyttä edistävä kilpailukyky) muiden 

ohjelmien rahoitustasoon, sillä ne tukevat 

kiistatta kasvua, työllisyyttä ja 

kilpailukykyä; uskoo, että alaotsakkeen 1 a 

liikkumavarat eivät riitä näiden tarpeiden 

tyydyttämiseen, ja kehottaa täten lisäämään 

tämän alaotsakkeen enimmäismäärää; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Tarkistus  13 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 a. muistuttaa, että toimia 

humanitaaristen haasteiden 

ratkaisemiseksi ei saisi toteuttaa unionin 

muilla aloilla kehitykseen myöntämän 

rahoituksen ja harjoittaman 

kehityspolitiikan kustannuksella; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Tarkistus  14 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 b. katsoo, että nykyisessä 

rahoituskehyksessä sovittujen ohjelmien 

(kuten Horisontti 2020, Verkkojen 

Eurooppa, COSME, Galileo ja 

Copernicus) ja ennalta jaettujen 

jäsenvaltiokohtaisten määrärahojen, jotka 

olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön, 

kustannuksella ei pidä ehdottaa uusia 

toimintapoliittisia painopisteitä; korostaa 

kuitenkin, että ITER-hankkeen 

määrärahat ovat suuremmat kuin millään 

muulla energia-alan tutkimus- ja 

kehitysinvestoinnilla; pitää hyvin 

valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot 

joutuvat tarkistamaan tutkimukseen 

liittyviä rahoituksen painopisteitä ITER-

hankkeen kustannusten äkillisen nousun 

johdosta; korostaa, että parlamentti on 

äänestyksessä kieltäytynyt hyväksymästä 

ITER-hankkeen vuoden 2014 

tilinpäätöstä huonon hallinnon, 

viivästysten ja liiallisten kustannusten 

vuoksi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Tarkistus  15 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 c. uskoo vakaasti, että ITER on suurin 

energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen 

tehdyistä EU:n virheinvestoinneista; 

kehottaa keskeyttämään ITER-

hankkeeseen tehdyt investoinnit ja 

jakamaan varat uudelleen jo tarjolla 

olevien tai lähitulevaisuudessa saataville 

tulevien kestävien energiaratkaisujen 

kehittämiseen ja käyttöönottoon, jotta 

vuoden 2020 ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttamista voidaan 

edistää tehokkaasti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Tarkistus  16 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 d. pyytää lisärahoitusta suoraan 

kansalaisia koskeville kolmelle EU:n 

ohjelmalle, jotka ovat Luova Eurooppa, 

Kansalaisten Eurooppa ja Erasmus+, 

koska näissä ohjelmissa kehitetään uusia 

tukia, joilla reagoidaan pakolaisten 

kotouttamista ja koulutusta koskevaan 

nykytilanteeseen, ja koska ne ovat EU:n 

ja jäsenvaltioiden vetämien toimien 

keulakuvana pyrittäessä parantamaan 

yleistä sosiaalista tilannetta, keskinäistä 

ymmärrystä ja yhteiseloa erilaisissa 

yhteiskunnissamme; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Tarkistus  17 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. katsoo, että ensisijaisesti on tarpeen 

toteuttaa toimia, joilla estetään uusi 

maksukriisi nykyisen rahoituskehyksen 

loppuvaiheessa; uskoo vakaasti, että olisi 

tehtävä kaikki mahdollinen, jotta 

maksamatta olevat laskut eivät pääse 

kasaantumaan, kuten edellisellä kaudella 

kävi; korostaa kuitenkin, että maksuihin 

voidaan jo ennakoida kohdistuvan 

rahoituskehyksen toisella puoliskolla 

merkittäviä paineita samaan aikaan kun 

maksutarpeet yleensä saavuttavat 

normaalin huippunsa; katsoo, että 

lisäpaineet johtuvat muun muassa 

ennakoimattomiin menoihin varatun 

liikkumavaran määrien korvaamisesta jo 

ennestään tiukoissa maksujen 

enimmäismäärissä vuosina 2018–2020, 

uusien yhteistyössä hallinnoitavien 

ohjelmien, muun muassa 

nuorisotyöllisyysaloitteen, käynnistämisen 

huomattavasta viivästymisestä, ESIR-

rahaston maksuprofiilista ja lisämaksuista, 

joita aiheutuu muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiin liittyvien 

maksusitoumusten viimeaikaisista 

korotuksista; 

48. korostaa siksi, että pisimmälle menevä 

lähestymistapa rahoituskehyksen 

tarkistamiseen saattaisi johtaa 

rahoituskehyksen tarkistamiseen ylöspäin 

omien varojen enimmäismäärään saakka 

(1,23 prosenttia EU:n BKTL:stä 

maksumäärärahoina), mikä johtaisi 

arviolta 120 miljardin euron 

lisäsummaan; toistaa näkemyksensä, että 

komission alkuperäinen ehdotus, jota 

sittemmin leikattiin 91 miljardilla eurolla 

maksumäärärahoina, ei ollut riittävä 

kuromaan umpeen 

maksusitoumusmäärärahojen ja 

maksumäärärahojen välistä kuilua ja 

vähentämään maksamatta olevien 

sitoumusten määrää; katsoo siksi, että 

tarkistamisen tuloksen olisi loogisesti 

asetuttava jonnekin edellä mainittujen 

vähimmäis- ja enimmäisrajojen välille; 

katsoo, että ensisijaisesti on tarpeen 

toteuttaa toimia, joilla estetään uusi 

maksukriisi nykyisen rahoituskehyksen 

loppuvaiheessa; uskoo vakaasti, että olisi 

tehtävä kaikki mahdollinen, jotta 

maksamatta olevat laskut eivät pääse 

kasaantumaan, kuten edellisellä kaudella 

kävi; korostaa kuitenkin, että maksuihin 

voidaan jo ennakoida kohdistuvan 

rahoituskehyksen toisella puoliskolla 
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merkittäviä paineita samaan aikaan kun 

maksutarpeet yleensä saavuttavat 

normaalin huippunsa; katsoo, että 

lisäpaineet johtuvat muun muassa 

ennakoimattomiin menoihin varatun 

liikkumavaran määrien korvaamisesta jo 

ennestään tiukoissa maksujen 

enimmäismäärissä vuosina 2018–2020, 

uusien yhteistyössä hallinnoitavien 

ohjelmien, muun muassa 

nuorisotyöllisyysaloitteen, käynnistämisen 

huomattavasta viivästymisestä, ESIR-

rahaston maksuprofiilista ja lisämaksuista, 

joita aiheutuu muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiin liittyvien 

maksusitoumusten viimeaikaisista 

korotuksista; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Tarkistus  18 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. toteaa, että Pariisissa aikaansaatu 

COP21 -sopimus on yleispätevä, sitova, 

dynaaminen ja eriytetty sopimus, jolla 

pyritään vastaamaan 

ilmastonmuutoshaasteeseen; korostaa, että 

tämän sopimuksen mukaisesti unionin 

rahoitusta on kohdennettava 

ilmastotoimien tukemiseen kehitysmaissa; 

painottaa, että kaiken COP21 

-sopimuksesta mahdollisesti aiheutuville 

toimenpiteille annettavan rahoituksen olisi 

täydennettävä nykyisten ilmastotoimien 

rahoitusta, ja kehottaa komissiota 

esittämään täytäntöönpanostrategiansa ja 

alustavan arvionsa COP21-sopimuksen 

mahdollisesta vaikutuksesta unionin 

talousarvioon hyvissä ajoin ennen 

rahoituskehyksen tarkistusta; korostaa 

lisäksi, että rahoituskehyksen tarkistaminen 

tarjoaa erinomaisuuden tilaisuuden 

varmistaa, että saavutetaan tavoite käyttää 
20 prosenttia menoista ilmastoon liittyviin 

toimiin, ja mahdollisesti säätää tämän 

tavoitteen nostamisesta unionin COP21-

konferenssin aikana antamien 

kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

ilmastotoimien valtavirtaistamismekanismi 

on kaikilta osin toimiva ja että nykyistä 

ilmastomenojen seurantajärjestelmää 

60. toteaa, että Pariisissa aikaansaatu 

COP21 -sopimus on yleispätevä, sitova, 

dynaaminen ja eriytetty sopimus, jolla 

pyritään vastaamaan 

ilmastonmuutoshaasteeseen; korostaa, että 

tämän sopimuksen mukaisesti unionin 

rahoitusta on kohdennettava 

ilmastotoimien tukemiseen kehitysmaissa; 

painottaa, että kaiken COP21 

-sopimuksesta mahdollisesti aiheutuville 

toimenpiteille annettavan rahoituksen olisi 

täydennettävä nykyisten ilmastotoimien 

rahoitusta, ja kehottaa komissiota 

esittämään täytäntöönpanostrategiansa ja 

alustavan arvionsa COP21-sopimuksen 

mahdollisesta vaikutuksesta unionin 

talousarvioon hyvissä ajoin ennen 

rahoituskehyksen tarkistusta; korostaa 

lisäksi, että rahoituskehyksen tarkistaminen 

tarjoaa erinomaisen tilaisuuden lisätä 

välittömästi ilmastomenoja EU:n 

talousarviossa 20 prosentista 

30 prosenttiin niiden sitoumusten 

mukaisesti, jotka EU antoi Pariisissa 

joulukuussa 2015; kehottaa komissiota 

varmistamaan, että ilmastotoimien 

valtavirtaistamismekanismi on kaikilta osin 

toimiva ja että nykyistä ilmastomenojen 

seurantajärjestelmää parannetaan; 

muistuttaa, että unioni on myös sitoutunut 
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parannetaan; muistuttaa, että unioni on 

myös sitoutunut panemaan täytäntöön 

Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimukseen kuuluvan luonnon 

monimuotoisuutta koskevan strategisen 

suunnitelman ja korostaa, että unionin olisi 

osoitettava riittävästi resursseja siihen 

liittyvien sitoumustensa noudattamiseksi; 

panemaan täytäntöön Yhdistyneiden 

kansakuntien yleissopimukseen kuuluvan 

luonnon monimuotoisuutta koskevan 

strategisen suunnitelman ja korostaa, että 

unionin olisi osoitettava riittävästi 

resursseja siihen liittyvien sitoumustensa 

noudattamiseksi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Tarkistus  19 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. korostaa, että lainsäädäntöprosessi 

seuraavan rahoituskehyksen 

hyväksymiseksi olisi saatava valmiiksi 

vuoden 2018 loppuun mennessä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

sisällöstä käymien neuvottelujen jälkeen; 
painottaa, että jos sopimus 

rahoituskehyksestä tehdään ajoissa, kaikki 

alakohtaiset asetukset voidaan hyväksyä 

ripeästi ja uudet ohjelmat voidaan aloittaa 

viipymättä 1. tammikuuta 2021; korostaa, 

että on tärkeää tiedottaa kansallisille 

parlamenteille ja unionin kansalaisille 

paremmin seuraavan rahoituskehyksen 

haasteista järjestämällä tarvittaessa 

toimielinten ja parlamenttien välinen 

konferenssi; 

86. painottaa, että jos sopimus 

rahoituskehyksestä tehdään ajoissa, kaikki 

alakohtaiset asetukset voidaan hyväksyä 

ripeästi ja uudet ohjelmat voidaan aloittaa 

viipymättä 1. tammikuuta 2021; korostaa, 

että on tärkeää tiedottaa kansallisille 

parlamenteille ja unionin kansalaisille 

paremmin seuraavan rahoituskehyksen 

haasteista järjestämällä tarvittaessa 

toimielinten ja parlamenttien välinen 

konferenssi; 

Or. en 



 

AM\1100077FI.doc  PE585.330v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/20 

Tarkistus  20 

Ernest Maragall 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

86 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  86 a. toteaa, että ilmastonmuutosta 

koskevan YK:n puitesopimuksen 

196 osapuolta pääsivät Pariisissa 

12. joulukuuta 2015 sopimukseen 

yleisestä, sitovasta, dynaamisesta ja 

eriytetystä sopimuksesta, jolla on tarkoitus 

vastata ilmastonmuutoshaasteeseen; 

kehottaa komissiota esittämään alustavan 

arvionsa COP21-sopimuksen 

mahdollisesta vaikutuksesta EU:n 

talousarvioon hyvissä ajoin ennen 

rahoituskehyksen tarkistusta; kehottaa 

komissiota lisäämään vuoden 2020 

jälkeisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä EU:n talousarvion 

ilmastomenoja 50 prosenttiin, 

parantamaan nykyisten ilmastomenojen 

seurantajärjestelmää ilmastonmuutoksen 

maailmanlaajuista torjuntaa koskevan 

Pariisin sopimuksen perusteella ja 

osoittamaan EU:n johtoaseman tässä 

asiassa; 

Or. en 

 

 


