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10.3.2017 A8-0060/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. on tyytyväinen siihen, että EU:n 

talousarviolla on merkittävä rooli 

konkreettisten ratkaisujen löytämisessä 

EU:n kohtaamiin haasteisiin; korostaa, 

että EU:n tasolla keskeisiä huolia ovat 

ihmisarvoiset, laadukkaat ja pysyvät 

työpaikat erityisesti nuorille, talouskasvu 

ja sosioekonominen lähentyminen, 

muuttoliike, turvallisuus ja populismin 

torjunta sekä ilmastonmuutos ja että 

EU:n talousarvio muodostaa yhä osan 

näiden ongelmien ratkaisua; korostaa, 

että solidaarisuuden on yhä oltava yksi 

EU:n talousarvion perusperiaatteista; 

painottaa, että vain vahvasta ja 

kohdennetusta EU:n talousarviosta, jolla 

on todellista eurooppalaista lisäarvoa, 

hyötyvät sekä kaikki jäsenvaltiot että 

EU:n kansalaisetkin; odottaa, että 

komissio antaa vuodeksi 2018 

talousarvioesityksen, jonka avulla EU voi 

jatkaa vaurauden tuottamista kasvun ja 

työpaikkojen avulla ja varmistaa 

kansalaistensa turvallisuuden; 

1. toteaa jälleen olevansa huolissaan 

EU:n talousarvion varoista ja niiden 

roolista konkreettisten ratkaisujen 

tarjoamisessa kansalaisten tarpeisiin ja 

näiden kohtaamiin kasvaviin vaikeuksiin, 

kuten työttömyyteen, taloudelliseen 

taantumaan, köyhyyteen, 

muuttoliikekriisiin ja turvallisuusuhkiin; 

painottaa tarvetta arvioida 

asianmukaisesti sitä, mitä varoja 

voitaisiin hallinnoida paremmin 

kansallisella tasolla, jotta taataan 

toissijaisuusperiaatteen täysi 

noudattaminen; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-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 Maastrichtin sopimuksella 

perustettu Euroopan talous- ja rahaliitto 

(EMU) on pysäyttänyt jäsenvaltioiden 

kehityksen ja kasvun ja että ne kärsivät 

nyt taloudellisesta taantumasta, 

köyhyydestä ja rakenteellisesti korkeasta 

työttömyysasteesta; korostaa, että 

Euroopan unionin talouden kilpailukyky 

voidaan palauttaa ainoastaan sallimalla 

kaikille maille, jotka eivät halua kuulua 

Euroopan talous- ja rahaliittoon, 

mahdollisuus jäädä sen ulkopuolelle; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Tarkistus  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-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 ESIR-rahasto ei elvytä 

Euroopan taloutta millään tavalla; pitää 

valitettavana, että suurin osa ehdotetuista 

hankkeista on jo aikaisemmin 

suunniteltuja infrastruktuuri-

investointeja ilman todellista lisäarvoa; 

hylkää komission ehdotuksen pidentää 

ESIR-rahaston voimassaoloaikaa vuoteen 

2020 saakka, ja katsoo, että paras 

vaihtoehto olisi julkisten investointien 

tuottavuuden parantaminen kansallisella 

tasolla sekä tuottavien julkisten 

investointien välitön vapauttaminen 

talousarviosäännöistä; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/14 

Tarkistus  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. painottaa, että nuorisotyöttömyys on 

yksi keskeisistä huolenaiheista Euroopan 

tasolla, koska sillä on erityisen suuri 

sosiaalinen vaikutus erityisesti unionin 

köyhimmillä alueilla, ja että se on 

kokonaiseen nuorten eurooppalaisten 

sukupolveen kohdistuva riski ja 

vaikeuttaa pitkäaikaista talouskasvua; 

korostaa, että nuorisotyöllisyysaloitteelle 

myönnetään osana EU:n vuoden 2017 

talousarviota koskevaa sovittelusopimusta 

500 miljoonan euron määrärahat vuonna 

2017 hyväksyttävässä lisätalousarviossa; 

katsoo, että nuorisotyöllisyysaloite on 

olennainen osa työllisyyttä ja kasvua 

koskevaa unionin ensisijaista tavoitetta, ja 

on lujasti sitoutunut turvaamaan riittävän 

rahoituksen nuorisotyöttömyyden 

torjuntaan ja jatkamaan 

nuorisotyöllisyysaloitteen toteutusta 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

loppuun saakka, ja samanaikaisesti 

parantamaan sen toimintaa ja 

täytäntöönpanoa; korostaa tässä 

yhteydessä EU:n nuorisostrategian 

merkitystä; 

9. painottaa, että tämänhetkistä 

hätätilannetta ei ole kyetty ratkaisemaan 

nuorisotyöllisyysaloitteella; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti tehtävä 

työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa koskevat 

aloitteet ja että kansalaisten ongelmiin ei 

voida löytää ratkaisua määräämällä uusia 

EU:n rajoitteita, sillä jäsenvaltioilla 

itsellään on parhaat valmiudet täyttää 

kansalaistensa odotukset, mukaan 

luettuina heidän sosiaaliset ja 

taloudelliset odotuksensa; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Tarkistus  15 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. on vakuuttunut siitä, EU:n talousarvio 

ei nykyolosuhteissa osoitetusti riitä 

maahanmuutto- ja pakolaiskriisin 

seurausten ja vastaavien humanitaaristen 

haasteiden tai esimerkiksi lisääntyvästä 

kansainvälisestä terrorismista johtuvien 

turvallisuusalan haasteiden käsittelyyn; 

korostaa, että tältä perustalta ongelmaan 

on löydettävä kestävä ratkaisu, sillä 

toistuva erityisvälineiden, kuten 

joustavuusvälineen, käyttöönotto on 

osoittanut, että EU:n talousarviota ei ole 

alun perin suunniteltu tämän kokoluokan 

kriiseihin vastaamiseen; huomauttaa, että 

maahanmuutto- ja pakolaiskriisin 

käsittelyä varten on hyväksyttävä 

johdonmukainen strategia, jossa on myös 

selkeät, mitattavissa olevat ja 

ymmärrettävät tavoitteet; muistuttaa 

kuitenkin, että vaikka näihin haasteisiin 

vastaamiseksi on otettava käyttöön 

täydentäviä määrärahoja, tämä tarve ei 

saa mennä muiden tärkeiden unionin 

politiikkojen, kuten työllisyyden ja 

kasvun, edelle; 

13. toteaa, että vaikka vuosina 2015, 2016 

ja 2017 otettiin käyttöön merkittäviä 

määrärahoja muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiin vastaamiseksi, ratkaisua 

tähän ei ole vieläkään löydetty; vaatii 

tästä syystä, että kaikkien EU:lle 

uskottujen toimivaltuuksien ja sen 

vastuulle annettujen varojen hallinnointi 

palautetaan jäsenvaltioille, jotta ne voivat 

valvoa rajojaan ja toteuttaa vakavasti 

otettavaa palauttamispolitiikkaa; 

muistuttaa, että todellisen terrorismin 

vastaisen toimintapolitiikan 

täytäntöönpanemiseksi on myös 

hajotettava terroristijärjestöt ja 

karkotettava kaikki niiden toimintaan 

osalliset henkilöt; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Tarkistus  16 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. painottaa, että yksi EU:n vakauden ja 

vaurauden säilyttämisen ehdoista on 

vakaa EU:n naapuruuspolitiikka; pyytää 

komissiota sen vuoksi varmistamaan, että 

etusijalle asetetaan investoinnit EU:n 

naapuruusmaihin ja täten tuetaan alueen 

pääasiallisiin ongelmiin puuttumiseen 

tähtääviä ponnistuksia, joita ovat 

muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja vastaavat 

humanitaariset haasteet eteläisissä 

naapuruusmaissa ja Venäjän voimatoimet 

itäisissä naapuruusmaissa; muistuttaa, 

että EU:n kanssa assosiaatiosopimuksia 

täytäntöönpanevien maiden tukeminen on 

ensiarvoisen tärkeää poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten 

helpottamisessa, mutta korostaa, että 

tällaista tukea olisi myönnettävä, kunnes 

kyseiset maat täyttävät 

tukikelpoisuuskriteerit erityisesti 

oikeusvaltion ja demokraattisten 

instituutioiden aseman vahvistamisen 

kannalta; 

21. painottaa, että rajojen vakaus on 

varmistettava, mutta katsoo, että kaikki 

neuvottelut Turkin kanssa olisi 

lopetettava välittömästi, sillä maa ei 

kunnioita useita vapauden ja demokratian 

perusperiaatteita; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Tarkistus  17 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että EU:n talousarvion 

ennustettavuus ja pitkän aikavälin 

kestävyys ovat vahvan ja vakaan 

Euroopan unionin ennakkoedellytys; 

korostaa tarvetta yhdenmukaistaa 

monivuotisen rahoituskehyksen kesto 

sekä parlamentin että komission 

poliittisiin toimikausiin; kehottaa 

kiinnittämään huomiota siihen, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

vetäytyminen EU:sta tarjoaa 

mahdollisuuden puuttua pitkäaikaisiin 

ongelmiin, jotka ovat olleet etenkin EU:n 

talousarvion tulopuolella esteenä sille, 

että EU:n talousarvion koko todellinen 

potentiaali olisi voitu hyödyntää, jotta 

kaikki Yhdistyneen kuningaskunnan 

hyväksi tehtävät korjaukset ja 

korjausmekanismit voidaan poistaa 

vähitellen; toistaa puoltavansa EU:n 

omien varojen perusteellista uudistusta ja 

on tässä suhteessa tyytyväinen siihen, että 

omia varoja käsittelevä korkean tason 

työryhmä on esittänyt lopullisen 

kertomuksen; kehottaa kaikkia 

osallistujia tekemään kertomuksen 

pohjalta asianmukaiset johtopäätökset ja 

analysoimaan mahdollisuutta toteuttaa 

omia varoja käsittelevän korkean tason 

työryhmän esittämät suositukset, joiden 

27. ei hyväksy minkäänlaista Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta vetäytymiseen 

(Brexit) liittyvää manipulaatiota EU:n 

talousarvion tulopuolen vahvistamiseksi, 

sillä tämä johtaa lopulta yritysten 

lisäverotukseen ja kansalaisiin 

kohdistuvan verotaakan kasvuun, ja pitää 

tällaista manipulointia valitettavana; 
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avulla EU:n talousarviosta tulisi 

vakaampi, yksinkertaisempi, 

riippumattomampi, oikeudenmukaisempi 

ja ennakoitavampi; odottaa, että kaikkien 

uusien omien varojen myötä 

jäsenvaltioiden BKTL-perusteiset 

maksuosuudet pienenisivät; suhtautuu 

myönteisesti omia varoja käsittelevän 

korkean tason työryhmän 

johtopäätökseen, joka koski EU:n 

talousarvion kohdentamista suurinta 

eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin 

aloihin ja oikeudenmukaisen palautuman 

periaatetta, jonka pitäisi kertomuksen 

mukaan lopettaa se, että kaikki 

jäsenvaltiot hyötyvät EU:n talousarviosta 

niiden nettojäännöksestä huolimatta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Tarkistus  18 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Auke Zijlstra, Bernard Monot, Michał 

Marusik, Marcus Pretzell 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. pyytää EU:n hallinnollisten 

menojen tiukkaa ja konkreettista 

vähentämistä, ottaen huomioon useissa 

jäsenvaltioissa vallitsevat taloudelliset 

rajoitteet; 

Or. en 

 

 


