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10.3.2017 A8-0060/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. katsoo, että budjettikurin säilyttämisen 

ohella EU:n talousarviolla on oltava 

välineet, joiden avulla se voi vastata 

moniin kriiseihin samanaikaisesti, ja tämän 

vuoksi on vaadittava tietyn tasoista 

joustavuutta; on sitä mieltä, että EU:n 

talousarvion painopisteiden keskiössä ovat 

edelleen kasvu ja työpaikat, mutta kestävä 

edistyminen ja kehitys näillä aloilla on 

saatava aikaan samalla, kun puututaan 

EU:n kansalaisten turvallisuutta koskeviin 

huoliin; pyytää jälleen, että EU:n vuoden 

2018 talousarvion prioriteettien 

asettamiseen sovelletaan temaattista 

keskittämistä; 

2. katsoo, että budjettikurin säilyttämisen 

ohella EU:n talousarviolla on oltava 

välineet, joiden avulla se voi vastata 

moniin kriiseihin samanaikaisesti, ja tämän 

vuoksi on vaadittava tietyn tasoista 

joustavuutta; painottaa, että EU:n 

solidaarisuusrahaston on oltava vakaa ja 

joustava rahoitusväline, jonka avulla 

osoitetaan solidaarisuutta ja tarjotaan 

nopeasti asianmukaista tukea suurista 

luonnonkatastrofeista kärsiville ihmisille; 

pitää valitettavana, että EU:n 

solidaarisuusrahastolle vuodesta 2014 

alkaen osoitetut enintään 500 miljoonan 

euron vuotuiset määrärahat eivät 

mahdollisesti riitä; pyytää, että 

käyttämättä jäänyt määrä siirretään ilman 

eri toimenpiteitä seuraavalle vuodelle; on 

sitä mieltä, että EU:n talousarvion 

painopisteiden keskiössä ovat edelleen 

kasvu ja työpaikat, mutta kestävä 

edistyminen ja kehitys näillä aloilla on 

saatava aikaan samalla, kun puututaan 

EU:n kansalaisten turvallisuutta koskeviin 

huoliin; pyytää jälleen, että EU:n vuoden 

2018 talousarvion prioriteettien 

asettamiseen sovelletaan temaattista 

keskittämistä; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kannattaa painokkaasti eurooppalaisten 

infrastruktuuriverkostojen 

yhteentoimivuuden kehittämistä ja 

tehostamista; katsoo, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen rahoitus on näiden 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

ensiarvoisen tärkeä, ja pyytää komissiota 

varmistamaan, että rahoitus on 

asianmukaisella tasolla vuonna 2018; 

6. kannattaa eurooppalaisten 

infrastruktuuriverkostojen 

yhteentoimivuuden asianmukaista 

kehittämistä ja tehostamista; katsoo, että 

Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitus on 

suunnattava jäsenvaltioille todellista 

lisäarvoa tuoviin tavoitteisiin ja että sitä ei 

pitäisi käyttää kiistanalaisiin hankkeisiin; 
pyytää komissiota varmistamaan, että 

rahoitus on vuonna 2018 kohdennettua; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi  

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) merkittävää 

roolia ja mahdollisuuksia vähentää 
Euroopassa yhä olevaa investointivajetta 

ja antaa arvoa tähän mennessä 

saavutetuille myönteisille tuloksille; pitää 

myönteisenä komission ehdotusta pidentää 

ESIR-rahaston voimassaoloaikaa vuoteen 

2020 saakka, ja katsoo, että rahaston 

toimintaa ja myös täydentävyysperiaatteen 

ja maantieteellisen tasapainon 

soveltamista olisi edelleen parannettava ja 

että tältä osin lisätoimet ovat tarpeen; 

painottaa, että ESIR-rahastosta rahoitetut 

hankkeet on valittava laadun ja kysynnän 

perusteella; pitää myönteisinä komission 

aikomusta vahvistaa Euroopan 

investointineuvontakeskuksen roolia 

entistä kohdennetumman paikallisen 

teknisen tuen toimittamisessa eri puolilla 

EU:ta ja parantaa maantieteellistä 

tasapainoa; kehottaa komissiota myös 

analysoimaan säännöllisesti 

ESIR-rahaston lisäarvon arvioimalla 

rahaston vaikutuksia; 

7. korostaa, että Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR) on 

osoittautunut tehottomaksi 

investointivajeen vähentämisessä 
Euroopassa, ja painottaa, että tähän 

mennessä saavutetut tulokset ovat 

merkityksettömiä eivätkä tuota 

täydentävyyttä tai lisäarvoa olemassa 

oleviin EIP:n ohjelmiin verrattuna; pitää 

valitettavana komission ehdotusta pidentää 

ESIR-rahaston voimassaoloaikaa vuoteen 

2020 saakka; pyytää komissiota 

analysoimaan ESIR-rahastoa ja sen 

lisäarvoa perusteellisesti vuoden 2018 

loppuun mennessä rahaston vaikutuksia 

koskevassa arvioinnissa sen arvioimiseksi, 

jatketaanko rahaston voimassaoloaikaa 

tulevalla ohjelmakaudella; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  11 a. katsoo, että säästötoimet heikentävät 

jäsenvaltioiden valmiuksia reagoida 

kriiseihin asianmukaisesti ja että niistä on 

luovuttava; muistuttaa, miten tärkeää on 

edistää riskien ehkäisyä ja 

katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta 

reagoimalla nopealla ja riittävällä tavalla 

kaikkiin luonnonkatastrofeihin, jotka 

vaikuttavat EU:n kansalaisiin; korostaa 

tässä yhteydessä, miten tärkeää on jättää 

vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti 

tehtävien kansallisia alijäämiä koskevien 

laskelmien ulkopuolelle kestävä 

jälleenrakentaminen ja kaikki investoinnit 

maanjäristysten torjuntatoimiin, mukaan 

luettuina ERI-rahastojen kautta 

yhteisrahoitetut ja temaattista tavoitetta 5 

(”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 

riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 

edistäminen”) edistävät investoinnit; 

Or. en 

 

 


