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25.10.2016 B8-1173/2 

Tarkistus  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

budjettivaliokunnan puolesta 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistus 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa arvioituaan monivuotisen 

rahoituskehyksen toimintaa tämän 

ohjelmakauden ensi puoliskolla 

6. heinäkuuta 2016 antamassaan 

päätöslauselmassa, että asianmukainen 

vastaus näihin haasteisiin edellyttää 

unionin talousarviosta merkittävää 

lisärahoitusta, jota ei voitu täysin antaa 

nykyisen rahoituskehyksen ensimmäisinä 

vuosina nykyisen rahoituskehyksen 

puitteissa saatavilla olevien taloudellisten 

resurssien niukkuuden vuoksi; korostaa, 

että unionin talousarvion on noudatettava 

unionin toimintapoliittisia sitoumuksia ja 

strategisia tavoitteita; muistuttaa tässä 

yhteydessä, että SEUT-sopimuksen 

311 artiklan mukaisesti ”unioni huolehtii 

siitä, että sillä on tavoitteidensa 

saavuttamiseksi ja politiikkansa 

toteuttamiseksi tarvittavat varat”; 

2. korostaa, että asianmukainen vastaus 

näihin haasteisiin edellyttää unionin 

talousarviosta merkittävää lisärahoitusta, 

joka voitaisiin järjestää kohdentamalla 

uudelleen määrärahoja nykyisistä 

painopistealueisiin kuulumattomista 

budjettikohdista; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

budjettivaliokunnan puolesta 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 välitarkistus 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. panee merkille, että komission 

suuruudeltaan 12,8 miljardin euron 

määräiseksi arvioima ehdotus sisältää eri 

komponentteja; korostaa erityisesti 

täydennyksiä, joiden kohteina ovat 

Horisontti ja Verkkojen Eurooppa (sen 

liikennettä koskeva ohjelma) 

(0,4 miljardia/ohjelma), Erasmus+ ja 

COSME (0,2 miljardia/ohjelma) sekä 

nuorisotyöllisyysaloite (miljardi euroa), 

jotka muodostavat yhteensä 2,2 miljardin 

euron uudet määrärahat; toteaa, että 

komission yhdessä monivuotisen 

rahoituskehyksen välitarkistuksen kanssa 

esittämät lainsäädäntöehdotukset (ESIR-

rahaston laajentaminen, ulkoinen 

investointiohjelma, mukaan luettuna 

muuttoliikekumppanuuden kehys, sekä 

Wifi4EU) ovat lisäksi yhteensä 

1,6 miljardia euroa; muistuttaa, että 

esitellessään vuotta 2017 koskevan 

talousarvioesityksen komissio oli jo 

sisällyttänyt siihen 1,8 miljardia euroa 

täydennyksinä muuttoliikettä varten sekä 

päivittänyt otsakkeessa 3 

rahoitussuunnitelmaansa 2,55 miljardilla 

eurolla meneillään olevien 

lainsäädäntömenettelyjen tuloksena; 

huomauttaa myös, että osa otsakkeissa 1 a 

ja 4 ehdotetuista lisämäärärahoista on jo 

otettu huomioon oikaisukirjelmässä 

9. panee merkille, että komission 

suuruudeltaan 12,8 miljardin euron 

määräiseksi arvioima ehdotus sisältää eri 

komponentteja; panee merkille 

täydennykset, joiden kohteina ovat 

Horisontti ja Verkkojen Eurooppa (sen 

liikennettä koskeva ohjelma) 

(0,4 miljardia/ohjelma), ja korostaa TEN-

T-ohjelman osalta, että määrärahoilla ei 

pitäisi rahoittaa hankkeita, joiden toteutus 

on kiistanalaista ja jotka eivät tuo 

todellista lisäarvoa; panee merkille myös 

täydennykset, joiden kohteina ovat 

Erasmus+ ja COSME 

(0,2 miljardia/ohjelma) sekä 

nuorisotyöllisyysaloite (miljardi euroa), 

jotka muodostavat yhteensä 2,2 miljardin 

euron uudet määrärahat; toteaa, että 

komission yhdessä monivuotisen 

rahoituskehyksen välitarkistuksen kanssa 

esittämät lainsäädäntöehdotukset (ESIR-

rahaston laajentaminen, ulkoinen 

investointiohjelma, mukaan luettuna 

muuttoliikekumppanuuden kehys, sekä 

Wifi4EU) ovat lisäksi yhteensä 

1,6 miljardia euroa; muistuttaa, että 

esitellessään vuotta 2017 koskevan 

talousarvioesityksen komissio oli jo 

sisällyttänyt siihen 1,8 miljardia euroa 

täydennyksinä muuttoliikettä varten sekä 

päivittänyt otsakkeessa 3 
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nro 1/2017; toteaa lopuksi, että 

koheesiopolitiikan määrärahojen tekninen 

mukautus, joka on kooltaan 4,6 miljardia 

euroa, aiheutuu komission teknisestä 

järjestelystä ja on jo toteutettu osana vuotta 

2017 koskevan rahoituskehyksen teknistä 

mukautusta; 

rahoitussuunnitelmaansa 2,55 miljardilla 

eurolla meneillään olevien 

lainsäädäntömenettelyjen tuloksena; 

huomauttaa myös, että osa otsakkeissa 1 a 

ja 4 ehdotetuista lisämäärärahoista on jo 

otettu huomioon oikaisukirjelmässä 

nro 1/2017; toteaa lopuksi, että 

koheesiopolitiikan määrärahojen tekninen 

mukautus, joka on kooltaan 4,6 miljardia 

euroa, aiheutuu komission teknisestä 

järjestelystä ja on jo toteutettu osana vuotta 

2017 koskevan rahoituskehyksen teknistä 

mukautusta; 

Or. en 

 

 


