
 

AM\1100104FI.doc  PE585.330v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

4.7.2016 A8-0224/41 

Tarkistus  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. kehottaa myöntämään lisää 

taloudellista tukea kaikille jäsenvaltioille, 

jotka ovat mukana liiallisia alijäämiä 

koskevassa menettelyssä; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Tarkistus  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 b. kehottaa tarkistamaan 

investointilauseketta siten, että niitä 

kansallisia ja alueellisia investointeja, 

joilla yhteisrahoitettiin ERI-rahastoja, ei 

oteta huomioon laskettaessa vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaista kansallista 

alijäämää; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Tarkistus  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. (Uusi) Irlannin rauhanprosessi 

toteaa, että EU on merkittävästi edistänyt 

rauhan ja sovinnon aikaansaamista 

Irlannissa, erityisesti PEACE-ohjelmien 

avulla, joiden kohteena ovat Pohjois-

Irlanti ja raja-alueet etelässä; toteaa, että 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

kansanäänestyksen tulos saattaa 

aiheuttaa vakavia ongelmia 

rauhanprosessin kannalta ja että se 

heikentää rauhanprosessin eheyttä ja 

horjuttaa pitkänperjantain sopimusta; 

kehottaa komissiota jatkamaan 

rauhanprosessin tukemista rahoittamalla 

edelleen PEACE-ohjelmaa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Tarkistus  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. on vakuuttunut siitä, että vaikka ESIR-

rahasto edellyttää laajamittaista poliittista 

ja taloudellista tukea, unionin 

talousarviosta ei saisi rahoittaa uusia 

aloitteita unionin nykyisten ohjelmien ja 

toimintapolitiikkojen vahingoksi; aikoo 

toteuttaa sitoumuksensa kompensoida 

täysin ESIR-rahastoon liittyvät, Horisontti 

2020 -ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa 

-välineeseen vaikuttavat leikkaukset, jotta 

ne pystyvät saavuttamaan tavoitteensa, 

kuten vain kaksi vuotta sitten sovittiin, ja 

unioni voi saavuttaa tutkimus- ja 

innovointitavoitteensa; korostaa tähän 

liittyen, että tämä kompensointi ei saisi 

vaikuttaa alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja 

työllisyyttä edistävä kilpailukyky) muiden 

ohjelmien rahoitustasoon, sillä ne tukevat 

kiistatta kasvua, työllisyyttä ja 

kilpailukykyä; uskoo, että alaotsakkeen 1 a 

liikkumavarat eivät riitä näiden tarpeiden 

tyydyttämiseen, ja kehottaa täten lisäämään 

tämän alaotsakkeen enimmäismäärää; 

42. on vakuuttunut siitä, että unionin 

talousarviosta ei saisi rahoittaa uusia 

aloitteita unionin nykyisten ohjelmien ja 

toimintapolitiikkojen vahingoksi; pitää 

valitettavana, että ESIR-rahastoon liittyvät 

leikkaukset vaikuttavat vakavasti 
Horisontti 2020 -ohjelmaan ja Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen, ja korostaa, että 

niiden on voitava saavuttaa tavoitteensa, 

kuten vain kaksi vuotta sitten sovittiin, ja 

että unionin on voitava saavuttaa 

tutkimus- ja innovointitavoitteensa; 

korostaa tähän liittyen, että tämä 

kompensointi ei saisi vaikuttaa 

alaotsakkeen 1 a (Kasvua ja työllisyyttä 

edistävä kilpailukyky) muiden ohjelmien 

rahoitustasoon, sillä ne tukevat kiistatta 

kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä; 

uskoo, että alaotsakkeen 1 a liikkumavarat 

eivät riitä näiden tarpeiden tyydyttämiseen, 

ja kehottaa täten lisäämään tämän 

alaotsakkeen enimmäismäärää; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Tarkistus  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 42 a. katsoo, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan kansanäänestyksen 

tulos merkitsee sitä, että Euroopan 

unionin lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteisiin on tehtävä todellisia 

muutoksia, jotta saavutetaan tuloksia, 

joita kansalaiset EU:lta odottavat: 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 

ekologinen siirtymä, oikeus hyvinvointiin, 

suoja globalisaation kielteisiä vaikutuksia 

vastaan ja verotuksen oikeudenmukainen 

yhdenmukaistaminen; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Tarkistus  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. kannattaa vahvasti 

nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista, sillä 

sen avulla voidaan varmistaa pikaiset 

toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, 

ja kehottaa tekemään siihen tarvittavat 

mukautukset meneillään olevan arvioinnin 

perusteella; katsoo, että tämä voidaan 

saavuttaa vain pitämällä aloitteen 

maksusitoumusmäärärahat vähintään 

samalla tasolla kuin ne olivat kauden 

kahden ensimmäisen vuoden aikana 

(6 miljardia euroa etupainotteisesti 

vuosina 2014–2015) nykyisen 

rahoituskehyskauden loppuun saakka, 

jollei komission tulevasta arvioinnista 

muuta johdu; huomauttaa, että tällöin olisi 

tarkistettava ylöspäin alaotsakkeen 1 b 

(Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 

yhteenkuuluvuus) enimmäismääriä, sillä 

liikkumavaroja ei ole käytettävissä; 

43. kannattaa vahvasti 

nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista, sillä 

sen avulla voidaan varmistaa pikaiset 

toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, 

ja kehottaa tekemään siihen tarvittavat 

mukautukset meneillään olevan arvioinnin 

perusteella; katsoo, että tämä voidaan 

saavuttaa vain kohdentamalla aloitteeseen 

riittävästi maksusitoumusmäärärahoja 

nykyisen rahoituskehyksen jäljellä 

oleviksi vuosiksi; korostaa, että on 

tarpeen helpottaa varojen saatavuuden 

ennakointia ohjelmien alkuvaiheessa, 

jotta nostetaan näiden varojen 

käyttöastetta vähemmän kehittyneillä 

alueilla, joilla se on nykyisin erittäin 

alhainen ja jotka tarvitsevat enemmän 

tukea; huomauttaa, että tällöin olisi 

tarkistettava ylöspäin alaotsakkeen 1 b 

enimmäismääriä, sillä liikkumavaroja ei 

ole käytettävissä; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Tarkistus  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. odottaa, että lähivuosina tehostetaan 

yhteisiä toimia, joilla pyritään puuttumaan 

tehokkaasti muuttoliike- ja pakolaiskriisin 

ulkoiseen ulottuvuuteen ja joita ovat 

etenkin unionin naapurimaiden ja 

Saharan eteläpuolisen Afrikan poliittinen 

vakauttaminen ja muuttoliikkeen 

humanitaaristen ja taloudellisten syiden 

torjuminen, ja että niitä varten pyydetään 

lisärahoitusta otsakkeessa 4 (Globaali 

Eurooppa); tähdentää, että tällaisia 

lisärahoituspyyntöjä ei saisi esittää unionin 

nykyisten ulkoisten toimien, kuten sen 

kehityspolitiikan, vahingoksi; kehottaa sen 

vuoksi tarkistamaan otsakkeen 4 

enimmäismääriä on ylöspäin; 

47. odottaa, että lähivuosina tehostetaan 

yhteisiä toimia, joilla pyritään puuttumaan 

tehokkaasti muuttoliike- ja pakolaiskriisin 

ulkoiseen ulottuvuuteen, ja että niitä varten 

pyydetään lisärahoitusta otsakkeessa 4 

(Globaali Eurooppa); toteaa, että tähän 

sisältyy ratkaisujen toteuttamista 

alkuperämaissa, seuraamusten 

langettamista Da'eshia suoraan tai 

epäsuorasti edistävistä käytännöistä sekä 

niiden langettamista ihmiskauppaa 

hyödyntäville henkilöille, pakolaisaseman 

saaneiden henkilöiden turvallisen 

liikkuvuuden varmistamista ja tarvittavien 

resurssien tarjoamista, jotta nämä 

henkilöt pystyvät integroitumaan 

varteenotettavasti yhteiskuntaan 

Euroopassa oleskelunsa aikana; 

tähdentää, että tällaisia 

lisärahoituspyyntöjä ei saisi esittää unionin 

nykyisten ulkoisten toimien, kuten sen 

kehityspolitiikan, vahingoksi; kehottaa sen 

vuoksi tarkistamaan otsakkeen 4 

enimmäismääriä on ylöspäin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Tarkistus  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 52 a. katsoo ehdottomasti, että olisi 

sovellettava perusoikeuksia koskevaa 

ehdollisuutta, jotta maksut ERI-

rahastoista jäsenvaltioille, jotka eivät 

noudata Euroopan unionin 

perusoikeuskirjaa, keskeytettäisiin; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Tarkistus  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. katsoo, että väliarviointi/tarkistus on 

erinomainen tilaisuus arvioida 

ensimmäisen kerran asiaa koskevien 

unionin toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 

toimintaa sekä rahoituskehyksen 

joustavuussäännösten ja 

erityisrahoitusvälineiden toimivuutta, ja 

odottaa komission toimittavan analyysin, 

jossa esitetään nykyisen 

täytäntöönpanojärjestelmän puutteet; 

kiinnittää erityistä huomiota nykyisellä 

ohjelmakaudella käyttöön otettujen uusien 

tekijöiden, kuten koheesiopolitiikkaan 

liittyvien ennakkoehtojen, 

täytäntöönpanoprosessiin kohdistuvien 

vaikutusten arviointiin; katsoo, että 

monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnissa/tarkistuksessa olisi 

arvioitava myös myönnettyjen varojen 

käyttöä sen suhteen, onko tavoitteet 

saavutettu; kehottaa komissiota tekemään 

konkreettisia ehdotuksia mahdollisten 

puutteiden korjaamiseksi ja 

täytäntöönpanoympäristön parantamiseksi 

ja järkeistämiseksi nykyisen 

rahoituskehyksen jäljellä olevina vuosina, 

jotta varmistetaan, että niukat taloudelliset 

resurssit voidaan käyttää mahdollisimman 

tehokkaasti, ja vähennetään tuensaajien 

hallinnollista rasitusta; 

61. toteaa, että monivuotisen 

rahoituskehyksen täytäntöönpano on 

myöhässä ja että sen vuoksi 

väliarviointi/tarkistus tarjoaa erinomaisen 

tilaisuuden arvioida ensimmäisen kerran 

asianomaisten unionin 

toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 

toimintaa, rahoituskehyksen 

joustavuussäännösten ja 

erityisrahoitusvälineiden toimivuutta sekä 

EU:n menojen hallinnointia, jotta 

voidaan arvioida, toimivatko 

monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmat 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti, onko 

rahoituksen vastaanottokyky niiden 

yhteydessä riittävä ja tuottavatko ne 

EU:lle lisäarvoa; odottaa komission 

toimittavan analyysin, jossa esitetään 

nykyisen täytäntöönpanojärjestelmän 

puutteet; kiinnittää erityistä huomiota 

nykyisellä ohjelmakaudella käyttöön 

otettujen uusien tekijöiden, kuten 

koheesiopolitiikkaan liittyvien 

ennakkoehtojen, täytäntöönpanoprosessiin 

kohdistuvien vaikutusten arviointiin; 

katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen 

väliarvioinnissa/tarkistuksessa olisi 

arvioitava myös myönnettyjen varojen 

käyttöä sen suhteen, onko tavoitteet 
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saavutettu; kehottaa komissiota tekemään 

konkreettisia ehdotuksia mahdollisten 

puutteiden korjaamiseksi ja 

täytäntöönpanoympäristön parantamiseksi 

yksinkertaistamalla toimintaa laajalti 

toteuttamalla varojen hallinnointia, 

seurantaa, raportointia ja valvontaa 

koskevia uudistuksia, jotta varmistetaan, 

että niukat taloudelliset resurssit voidaan 

käyttää mahdollisimman tehokkaasti, ja 

vähennetään tuensaajien hallinnollista 

rasitusta nykyisen rahoituskehyksen 

jäljellä olevina vuosina; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Tarkistus  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. korostaa, että on tärkeää osoittaa 

unionin talousarvion toteuttamisen 

lisäarvo, ja kannattaa tulossuuntautuneen 

ajattelutavan ottamista unionin 

varainkäytön perustaksi; painottaa, että 

suorituskykyyn ja tuloksiin perustuvasta 

arvioinnista olisi tultava 

mahdollisuuksien mukaan keskeinen 

periaate ja että se soveltuu erityisen hyvin 

innovointiin suuntautuneisiin ohjelmiin; 

antaa tunnustusta komission toiminnalle 

”tuloksiin keskittyvää unionin 

talousarviota” koskevan aloitteen 

yhteydessä mutta katsoo, että sitä on vielä 

kehitettävä, ja odottaa tulosbudjetointia 

käsittelevän toimielinten välisen 

työryhmän työn tuloksia; katsoo, että 

tällainen lähestymistapa voi olla keino 

parantaa huonosti toimivien ohjelmien 

tuloksia; tähdentää kuitenkin, että 

tekniset ongelmat tai puutteellinen 

ohjelmasuunnittelu eivät saa johtaa 

unionin talousarvion leikkauksiin tai 

poliittisten painopisteiden hylkäämiseen 

ja että parempi varojen käyttö ei yksinään 

riitä ratkaisemaan ongelmaa pakottaviin 

ja kasvaviin tarpeisiin vaadittavan 

rahoituksen puutteesta; muistuttaa 

komissiota, että parlamentti on yhtenä 

budjettivallan käyttäjänä otettava mukaan 

Poistetaan. 
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kehittämään tätä koskevaa komission 

strategiaa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Tarkistus  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. toteaa, että rahoitusvälineiden 

merkitys on kasvanut unionin 

talousarviossa täydentävänä 

rahoitusmuotona tukiin ja avustuksiin 

verrattuna; katsoo, että näiden välineiden 

avulla on mahdollista lisätä unionin 

talousarvion taloudellista ja siten myös 

poliittista vaikutusta; korostaa kuitenkin, 

että siirtyminen perinteisestä rahoituksesta 

innovatiivisempiin välineisiin ei ole 

suotavaa kaikissa toimintapolitiikoissa, 

sillä kaikki toimintapolitiikat eivät ole 

täysin markkinalähtöisiä; korostaa, että 

rahoitusvälineet tarjoavat vaihtoehtoisen ja 

täydentävän rahoitustavan ja että niitä ei 

pitäisi käyttää hankkeisiin, jotka voivat 

hyötyä ainoastaan erityisesti vähemmän 

kehittyneille alueille tärkeiden avustusten 

käytöstä; 

63. toteaa, että rahoitusvälineitä käytetään 

unionin talousarviossa entistä enemmän 

täydentävänä rahoitusmuotona tukiin ja 

avustuksiin verrattuna; katsoo, että näiden 

välineiden avulla on mahdollista lisätä 

unionin talousarvion taloudellista ja siten 

myös poliittista vaikutusta; korostaa 

kuitenkin, että siirtyminen perinteisestä 

rahoituksesta innovatiivisempiin välineisiin 

ei ole suotavaa; toteaa, että 

rahoitusvälineet voivat tarjota 

vaihtoehtoisen ja täydentävän 

rahoitustavan ja niitä pitäisi käyttää 

ainoastaan hankkeisiin, joille tämä 

rahoitustyyppi edustaa arvonlisää ja 

parantaa julkisten varojen hoitoa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Tarkistus  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. kannustaa komissiota kartoittamaan 

kaikki unionin toimintapolitiikat, joissa 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä 

on oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakaasti sitä mieltä, että mahdollisuus 

unionin eri resurssien yhdistelmään 

yhdenmukaistettujen hallintosääntöjen 

nojalla auttaisi optimoimaan synergioita 

unionin tasolla saatavilla olevien 

rahoituslähteiden välillä; tähdentää, ettei 

rahoitusvälineiden lisääntyvä käyttö saisi 

johtaa unionin talousarvion supistumiseen; 

toteaa vaatineensa toistuvasti avoimuuden 

ja demokraattisen valvonnan lisäämistä 

unionin talousarviosta tuettavien 

rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa; 

65. tähdentää, ettei rahoitusvälineiden 

lisääntyvä käyttö saisi johtaa unionin 

talousarvion supistumiseen; toteaa 

vaatineensa toistuvasti avoimuuden ja 

demokraattisen valvonnan lisäämistä 

unionin talousarviosta tuettavien 

rahoitusvälineiden täytäntöönpanossa; 

Or. en 



 

AM\1100104FI.doc  PE585.330v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

4.7.2016 A8-0224/53 

Tarkistus  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. katsoo, että nopeasti muuttuvassa 

poliittisessa ympäristössä ja joustavuuden 

lisäämiseksi tietyistä rahoituskehyksen 

osatekijöistä olisi sovittava viiden vuoden 

ajaksi, kun taas toisista, varsinkin 

sellaisista osatekijöistä, jotka liittyvät 

pidemmän aikavälin ohjelmasuunnittelua 

edellyttäviin ohjelmiin ja/tai 

toimintapolitiikkoihin, joissa menettelyt 

täytäntöönpanojärjestelmien 

perustamiseksi ovat monimutkaisia, kuten 

koheesiopolitiikkaan tai maaseudun 

kehittämiseen, olisi sovittava kaudeksi, 

jonka kesto on 5 + 5 vuotta ja jossa 

välitarkistuksen olisi oltava pakollinen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Tarkistus  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: 

parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa 

2015/2353(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. kehottaa ottamaan käyttöön yhden tai 

useamman uuden omien varojen lähteen, 

jolla olisi mieluiten oltava selkeä yhteys 

lisäarvoa tuoviin unionin 

toimintapolitiikkoihin; panee merkille, että 

korkean tason työryhmä on jo keskustellut 

useista mahdollisista uusista omien varojen 

lähteistä, joita olisivat muun muassa 

uudistettu arvonlisävero, 

finanssitransaktiovero, EKP:n 

rahanlyöntipalkkio, uudistettu unionin 

päästökauppajärjestelmä ja hiilivero, 

liikennevero, yritys-, sähkö tai 

digitaalivero; odottaa innokkaana korkean 

tason työryhmän suosituksia päästäkseen 

käsittelemään ja valmistelemaan 

parlamentin kantaa tähän asiaan; vaatii 

tässä yhteydessä luopumaan alennuksista 

kaikissa muodoissa; 

76. kehottaa ottamaan käyttöön yhden tai 

useamman uuden omien varojen lähteen, 

jolla olisi mieluiten oltava selkeä yhteys 

lisäarvoa tuoviin unionin 

toimintapolitiikkoihin, progressiivisten 

veroerien avulla vahvistaen 

rahoituskapasiteettia rahoitus-, talous- ja 

ympäristökriisien käsittelemiseksi syklien 

varrella; panee merkille, että korkean tason 

työryhmä on jo keskustellut useista 

mahdollisista uusista omien varojen 

lähteistä, joita olisivat muun muassa 

uudistettu arvonlisävero, 

finanssitransaktiovero, EKP:n 

rahanlyöntipalkkio, uudistettu unionin 

päästökauppajärjestelmä ja hiilivero, 

liikennevero, yritys-, sähkö tai 

digitaalivero; odottaa innokkaana korkean 

tason työryhmän suosituksia päästäkseen 

käsittelemään ja valmistelemaan 

parlamentin kantaa tähän asiaan; vaatii 

tässä yhteydessä luopumaan alennuksista 

kaikissa muodoissa; 

Or. en 

 

 


