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7.6.2017 A8-0200/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. pitää valitettavana, että ESIR-

rahasto ei ole kyennyt paikkaamaan 

investointivajetta Euroopassa; korostaa, 

että investointeihin liittyvät ongelmat ovat 

seurausta kokonaiskysynnän syvään 

juurtuneesta kriisistä ja 

säästötoimenpiteiden vaikutuksista; 

katsoo, että on välttämätöntä panna 

täytäntöön uusi tuottoisa julkinen 

investointisuunnitelma, jota voidaan 

käyttää hankkeiden rahoittamiseen 

erityisesti tutkimuksen ja kehityksen, 

innovoinnin, koulutuksen, uusiutuvan 

energian ja julkisten palvelujen aloilla;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. huomauttaa, että ESIRin 

huomattava tuki energiaan, 

energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin keskittyville hankkeille 

on ollut mahdollista vain siten, että EIP:n 

tavanomaisia investointeja kyseisillä 

aloilla on supistettu saman verran, mikä 

viittaa siihen, että valtaosassa ESIRin 

lainoja ei ole noudatettu 

täydentävyysperiaatetta; katsoo, että 

ESIRin rahoittamia lainoja olisi 

myönnettävä EIP:n tavanomaisten 

investointien ohella; suosittelee, että 

hankkeen hyväksymistä koskeviin 

perusteisiin sisällytetään 

täydentävyysmittari, jotta varmistetaan 

rahoitettujen toimien todellinen lisäarvo 

ja varojen tehokas käyttö; suosittelee 

myös, että avoimuuden lisäämiseksi 

hankekokonaisuuden täydentävyyttä 

valvotaan jatkuvasti sisäisesti ja ulkoisesti 

ja siitä tiedotetaan; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. panee merkille, että 60 prosenttia 

ESIR-hankkeista keskittyy pääasiassa 

liikenteen ja energian aloille 

tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin, 

inhimilliseen pääomaan sekä ympäristö- 

ja energiatehokkuuteen liittyvien muiden 

keskeisten alojen kustannuksella; pitää 

valitettavana, että ESIR-rahasto tarjoaa 

merkittävää tukea fossiilisiin 

polttoaineisiin perustuville uusille 

infrastruktuurihankkeille; pitää 

valitettavana, että vuoteen 2016 mennessä 

oli myönnetty 1,8 miljardia euroa ESIR-

rahoitusta jälleenkaasutus- ja 

kaasunvarastointilaitoksille, mikä 

merkitsee 26:ta prosenttia kaikista 

energia-alalle myönnetyistä lainoista; 

pitää valitettavana, että kaksi kolmasosaa 

taloudellisesta tuesta, jota EIP myöntää 

liikennealalle ESIRin puitteissa, keskittyy 

infrastruktuurihankkeisiin, joiden 

hiilidioksidipäästöt ovat suuret, ja 

erityisesti moottoriteihin ja lentoasemiin;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  22 a. pitää valitettavana, että EIP ei 

anna riittävästi tietoa ESIR-rahastosta; 

pitää valitettavana, että ESIR-rahasto 

perustuu vaikeaselkoiseen 

hallintorakenteeseen, josta puuttuvat 

avoimuus ja tilivelvollisuus; pitää 

valitettavana, että tiedot ja eritellyt 

tilastotiedot tähän mennessä rahoitetuista 

hankkeista puuttuvat miltei kokonaan, 

mikä koskee erityisesti kunkin yksittäisen 

hankkeen odotettuja vaikutuksia, etuja ja 

täydentävyyttä; kehottaa EIP:tä 

julkistamaan kaikki käytettävissä olevat 

tiedot ja tulokset vaikutustenarvioinneista, 

jotka koskevat ESIRin puitteissa 

toteutettuja toimia; pyytää EIP:ltä lisäksi 

yksityiskohtaista selvitystä jokaisen 

rahoitetun hankkeen lisäarvosta ja 

täydentävyydestä sekä siitä, miten hanke 

edistää ESIRin tavoitteiden sekä EU:n 

pitkän aikavälin keskeisten strategioiden 

ja tavoitteiden saavuttamista; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  48 a. pitää välttämättömänä toteuttaa 

perinpohjainen riippumaton 

vaikutustenarviointi ESIR-rahastosta 

saavutetuista tuloksista, jotta voidaan 

arvioida rahoitettujen hankkeiden 

todellista taloudellista, sosiaalista ja 

ympäristöön liittyvää vaikutusta ja 

täydentävyyttä sekä rahaston todellista 

kykyä saavuttaa asetetut tavoitteet;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano 

2016/2064(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

57 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  57 a. toteaa, ettei ESIR-rahasto ole 

oikea väline kokonaiskysynnän kriisin 

ratkaisemiseksi eikä se siksi pysty 

kuromaan umpeen Euroopan 

investointivajetta; korostaa Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen lausunnossa 

nro 2/2016 ilmaisemia huolenaiheita 

ESIR-rahaston rajallisesta vaikutuksesta; 

kehottaa siksi muuttamaan radikaalisti 

tapaa, jolla investointeja käsitellään 

Euroopassa, ja puuttumaan kriisin 

todellisiin syihin esittämällä ehdotuksia 

talouden ohjausjärjestelmän 

tarkistamisesta, joka on tarpeen pysyvän 

piristysruiskeen antamiseksi sellaisille 

tuottaville investoinneille, jotka pystyvät 

tuottamaan lisäarvoa reaalitaloudelle ja 

yhteiskunnalle kaikissa EU-maissa; 

korostaa tässä yhteydessä kiireellistä 

tarvetta poistaa nykyiset talousarvioon 

liittyvät rajoitukset, jotka halvaannuttavat 

julkisia investointeja, ja tarvetta antaa 

vaikeuksissa oleville jäsenvaltioille 

mahdollisuus käyttää itsenäisesti kaikkia 

tarvittavia talouspoliittisia välineitä 

taantuman ja yhteiskunnallisen 

hajaannuksen torjumiseksi, jotta unionin 

talous saadaan taas vahvasti talouden 

elpymisen ja kaikkien kansalaisten 

hyvinvoinnin tielle; 

Or. en 



 

AM\1127598FI.docx  PE605.502v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 


