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28.11.2016 A8-0346/1 

Tarkistus  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0346/2016 

Jens Geier 

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 30 päivänä kesäkuuta 

2016 annetun komission tiedonannon 

”BKTL:n muutosten perusteella 

rahoituskehykseen tehtävä tekninen 

mukautus vuodeksi 2017 ja 

koheesiopolitiikan määrärahojen 

mukauttaminen” (COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Tarkistus  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0346/2016 

Jens Geier 

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että tarkasteltuaan 

kaikkia mahdollisuuksia rahoittaa 

ylimääräiset ja ennakoimattomat 

maksusitoumusmäärärahatarpeet komissio 

ehdotti talousarvioesityksessään, että 

ennakoimattomiin menoihin varatusta 

liikkumavarasta otetaan käyttöön 

1 164,4 miljoonaa euroa täydentämään 

maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 

Euroopan unionin varainhoitovuotta 2017 

koskevan yleisen talousarvion menoihin 

otsakkeessa 3, 

maksusitoumusmäärärahoille vahvistetun 

2 578 miljoonan euron (käypinä hintoina) 

enimmäismäärän lisäksi; 

A. ottaa huomioon, että tarkasteltuaan 

melkein kaikkia mahdollisuuksia rahoittaa 

ylimääräiset ja ennakoimattomat 

maksusitoumusmäärärahatarpeet komissio 

ehdotti talousarvioesityksessään, että 

ennakoimattomiin menoihin varatusta 

liikkumavarasta, jonka absoluuttiseksi 

määräksi arvioidaan 4 496,8 miljoonaa 

euroa vuonna 2017, otetaan käyttöön 

1 164,4 miljoonaa euroa täydentämään 

maksusitoumusmäärärahoja, jotka liittyvät 

Euroopan unionin varainhoitovuotta 2017 

koskevan yleisen talousarvion menoihin 

otsakkeessa 3, 

maksusitoumusmäärärahoille vahvistetun 

2 578 miljoonan euron (käypinä hintoina) 

enimmäismäärän lisäksi; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Tarkistus  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0346/2016 

Jens Geier 

Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että ennakoimattomiin 

menoihin varatun liikkumavaran 

käyttöönotto on väline, jota käytetään 

vasta viimeisenä keinona, ja että 

liikkumavara on otettava käyttöön 

mahdollisimman pian uusien 

määrärahojen arvioidun tarpeen 

täydentämiseksi erityisesti otsakkeissa 1a 

ja 1b; pitää vakavana huolenaiheena 

erityisesti yhteisesti hallinnoitujen 

unionin ohjelmien täytäntöönpanon 

viivästyksiä, jotka pohjustavat 

maksupyyntöjen merkittävää kertymistä 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

loppuun; toteaa komission todenneen, että 

nykyisten ennusteiden mukaan ajan 

tasalle saatettuihin, vuoteen 2020 

ulottuviin maksutarpeisiin voidaan 

vastata nykyisten enimmäismäärien 

puitteissa ainoastaan siten, että 

maksumäärärahojen 

kokonaisliikkumavara käytetään 

täysimääräisesti (ja liikkumavaran 

vuosittaiset enimmäismäärät poistetaan 

varotoimena) ja että erityisvälineitä 

koskevat maksut jätetään 

enimmäismäärien ulkopuolelle; katsoo 

siksi, että jälkimmäinen kysymys olisi 

ratkaistava lopullisesti ja yksiselitteisesti 
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osana monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistusta; 

Or. en 

 

 


