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10.3.2017 A8-0060/7 

Tarkistus  7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-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 Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) 

mahdollisuuksia vähentää 

investointivajetta Euroopassa ja ottaa 

huomioon tähän mennessä saavutetut 

epätasaiset tulokset; ottaa huomioon 

komission ehdotuksen, jonka avulla 

ESIR-rahaston voimassaoloaikaa 

pidennetään vuoteen 2020 saakka, minkä 

pitäisi parantaa rahaston toimintaa ja 

myös täydentävyysperiaatteen ja 

maantieteellisen tasapainon soveltamista 

sekä lisätä investointeja sosiaaliseen 

infrastruktuuriin ja energiatehokkuuteen 
ja samalla sulkea pois kaikki Pariisin 

ilmastosopimuksen sanamuodon ja 

tarkoituksen vastaiset investoinnit; 

painottaa, että ESIR-rahastosta rahoitetut 

hankkeet on valittava laadun ja 

kestävyyden perusteella ja että niiden olisi 

oltava kysyntälähtöisiä ja hyödynnettävä 

täysimääräisesti tulostaulua; 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; 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Tarkistus  8 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kannattaa painokkaasti 

puolustusalan tutkimusaloitteita, joiden 

tarkoituksena on kannustaa jäsenvaltioita 

parantamaan yhteistyötään ja 

aikaansaamaan yhteisvaikutusta 

puolustusalalla; korostaa kuitenkin, että 

tällaiselle toiminnalle on annettava uusia 

resursseja, sillä se on uusi poliittinen 

aloite, joka vaikuttaa merkittävästi EU:n 

talousarvioon; pyytää lisäksi, että 

tutkitaan kaikki mahdollisuudet rahoittaa 

puolustusalan tutkimusohjelma, jolle 

osoitetaan budjetti seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä; 

muistuttaa, että perussopimusten 

määräyksiä on noudatettava, ja pitää 

puolustusalan yhteistyön lujittamista 

yhtenä tarpeen olevana vaihtoehtona, 

jotta vastataan EU:n kohtaamiin 

turvallisuushaasteisiin, joita pitkittynyt 

epävakaus unionin naapurustossa ja 

epävarmuus tiettyjen EU:n kumppaneiden 

sitoutumisesta Naton tavoitteisiin ovat 

aiheuttaneet; korostaa lisäksi tarvetta 

parantaa Euroopan puolustusalan 

kilpailukykyä ja innovointia, jotka voivat 

osaltaan edistää kasvua ja työpaikkojen 

luontia; vaatii jäsenvaltioita 

varmistamaan asianmukaisen 

budjetoinnin ulkoisten haasteiden 

käsittelemiseksi yhdenmukaisemmalla 

Poistetaan. 
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tavalla; panee merkille Euroopan 

puolustusrahaston ja sen tutkimus- ja 

valmiusikkunan perustamisen; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Tarkistus  9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, 

että nykyisen maahanmuutto- ja 

pakolaiskriisin ja vastaavien 

humanitaaristen haasteiden perimmäisiin 

syihin puuttuminen edellyttää, että EU 

vahvistaa asemaansa investoimalla 

muuttovirtojen alkuperämaihin; pyytää 

komissiota suunnittelemaan 

etenemissuunnitelman, jonka avulla 

maahanmuuttokriisiin puututaan 

tehokkaasti; korostaa, että kaikki 

kehityspolitiikan välineet edellyttävät 

suurempia strategisia mukautuksia, jotta 

voidaan varmistaa vakaa taloudellinen ja 

sosiaalinen kehitys, joka ei vaaranna 

olemassa olevien ulkoisten politiikkojen 

täytäntöönpanoa; panee merkille, että 

investoinnit infrastruktuuriin, asumiseen, 

koulutukseen ja terveydenhoitoon ja 

pk-yritysten tukeen, jonka erityisenä 

painopisteenä ovat työpaikkojen luominen, 

sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus, ovat 

osa ratkaisua, jolla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin; 

suhtautuu sen vuoksi myönteisesti 

ulkoiseen investointiohjelmaan, joka 

johdonmukaisena ja koordinoituna 

kehyksenä tarjoaisi osaratkaisun näihin 

haasteisiin ja jonka avulla edistettäisiin 

investointeja Afrikkaan ja Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin 

19. toistaa olevansa vakuuttunut siitä, 

että nykyisen maahanmuutto- ja 

pakolaiskriisin ja vastaavien 

humanitaaristen haasteiden perimmäisiin 

syihin puuttuminen edellyttää, että EU 

vahvistaa asemaansa investoimalla 

muuttovirtojen alkuperämaihin; pyytää 

komissiota suunnittelemaan 

etenemissuunnitelman, jonka avulla 

maahanmuuttokriisiin puututaan 

tehokkaasti; korostaa, että kaikki 

kehityspolitiikan välineet edellyttävät 

suurempia strategisia mukautuksia, jotta 

voidaan varmistaa vakaa taloudellinen ja 

sosiaalinen kehitys, joka ei vaaranna 

olemassa olevien ulkoisten politiikkojen 

täytäntöönpanoa; panee merkille, että 

investoinnit infrastruktuuriin, asumiseen, 

koulutukseen ja terveydenhoitoon ja 

pk-yritysten tukeen, jonka erityisenä 

painopisteenä ovat työpaikkojen luominen, 

sosiaaliturva ja sosiaalinen osallisuus, ovat 

osa ratkaisua, jolla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin; ottaa 

huomioon ulkoista investointiohjelmaa 

koskevat ehdotukset; korostaa, että 

ulkoisen investointiohjelman on oltava 

täysin yhdenmukainen kestävän kehityksen 

tavoitteiden kanssa ja edistettävä niiden 

saavuttamista; odottaa, että ulkoisella 

investointiohjelmalla edistetään kestävää 



 

AM\1119799FI.docx  PE598.533v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

maihin, ottaen huomioon, että ohjelman 

on oltava täysin yhdenmukainen kestävän 

kehityksen tavoitteiden kanssa ja 

edistettävä niiden saavuttamista; odottaa, 

että ulkoisella investointiohjelmalla 

edistetään kestävää kehitystä 

ihmisoikeuksia, ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä tai hyvää hallintotapaa 

vaarantamatta ja että Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston ja sen hankkeiden 

hallinnon avoimuus varmistetaan; 

kehitystä ihmisoikeuksia, 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai hyvää 

hallintotapaa vaarantamatta ja että 

Euroopan kestävän kehityksen rahaston ja 

sen hankkeiden hallinnon avoimuus 

varmistetaan; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Tarkistus  10 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. korostaa, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

mukaisesti komissio aikoo esittää vuoden 

2017 loppuun mennessä ehdotuksensa 

vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 

rahoituskehystä varten ja että ehdotuksissa 

olisi otettava huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista koskeva 

päätös, joka vaikuttaa vuoden 2020 

jälkeiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen; korostaa, että tämän 

päätöksen vuoksi on mahdotonta edetä 

tavalliseen tapaan; pitää äärimmäisen 

tärkeänä uuden rahoituskehyksen 

laatimiseen johtavaa prosessia ja 

uudistettua ja tehokkaampaa EU:n 

talousarviota ja odottaa sen olevan oikeassa 

suhteessa unionin kohtaamiin haasteisiin ja 

unionin jo tekemiin sitoumuksiin nähden; 

pyytää saattamaan meneillään olevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnin nopeasti myönteisesti 

päätökseen, jotta voidaan varmistaa, että 

nykyistä rahoituskehystä muokataan 

tarvittavalla tavalla ja että EU:n 

talousarviosta tehdään entistä 

joustavampi, mikä on välttämätöntä 

unionin tavoitteiden saavuttamiseksi; 

26. korostaa, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

mukaisesti komissio aikoo esittää vuoden 

2017 loppuun mennessä ehdotuksensa 

vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 

rahoituskehystä varten ja että ehdotuksissa 

olisi otettava huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista koskeva 

päätös, joka vaikuttaa vuoden 2020 

jälkeiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen; korostaa, että tämän 

päätöksen vuoksi on mahdotonta edetä 

tavalliseen tapaan; pitää äärimmäisen 

tärkeänä uuden rahoituskehyksen 

laatimiseen johtavaa prosessia ja 

uudistettua ja tehokkaampaa EU:n 

talousarviota ja odottaa sen olevan oikeassa 

suhteessa unionin kohtaamiin haasteisiin ja 

unionin jo tekemiin sitoumuksiin nähden; 

pitää valitettavana, että monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarviointi ei ole 

lainkaan kunnianhimoinen, ja hylkää 

ehdotetut lausumat lisäyksistä 

(lisämääristä) monivuotisen 

rahoituskehyksen jäljellä olevaksi 

kaudeksi; 

Or. en 
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