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7.3.2018 A8-0048/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. vahvistaa jälleen periaatteen, 

jonka mukaan uusiin poliittisiin 

painopisteisiin olisi liitettävä uusia 

rahoitusvaroja riippumatta siitä, 

syntyvätkö ne uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen hyväksymisen tai sen 

täytäntöönpanon aikana, ja tähdentää, 

että uusien tarpeiden rahoittaminen ei 

saisi vaarantaa nykyisiä politiikkoja ja 

ohjelmia; edellyttää myös, että käyttöön 

otetaan riittävästi joustosäännöksiä, jotta 

voidaan vastata monivuotisen 

rahoituskehyksen voimassaoloaikana 

mahdollisesti syntyviin odottamattomiin 

tilanteisiin; 

13. tähdentää, että uusia tarpeita 

rahoitettaessa näiden ohjelmien, joista ei 

koidu todellista lisäarvoa, kuluja olisi 

tarkistettava; edellyttää myös, että 

käyttöön otetaan riittävästi 

joustosäännöksiä, jotta voidaan vastata 

monivuotisen rahoituskehyksen 

voimassaoloaikana mahdollisesti syntyviin 

odottamattomiin tilanteisiin; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

82 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

82. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten kestävällä liikennealalla; 

korostaa, että liikenteen infrastruktuurit 

ovat sisämarkkinoiden selkäranka ja 

kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen 

perusta; panee merkille, että naapurimaihin 

liitetyn yhtenäisen eurooppalaisen 

liikennealueen toteuttaminen edellyttää 

suuria liikenteen infrastruktuureja, ja 

toteaa, että sitä on käsiteltävä ensisijaisena 

painopisteenä unionin kilpailukyvyn sekä 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden kannalta, syrjäiset 

alueet ja saarialueet mukaan luettuina; 

katsoo siksi, että seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen olisi mahdollistettava 

riittävä rahoitus hankkeille, jotka edistävät 

erityisesti Euroopan laajuisen 

liikenneverkon (TEN-T) ydinverkon ja 

sen käytävien valmiiksi saattamista, ja 

katsoo, että näitä verkkoja olisi 

entisestään laajennettava; palauttaa 

mieliin COP21-kokouksessa liikenteelle 

asetetut tavoitteet ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja kannustaa jäsenvaltioita 

investoimaan älykkäisiin, kestäviin ja 

yhdennettyihin julkisiin liikennevälineisiin; 

82. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten kestävällä liikennealalla; 

korostaa, että liikenteen infrastruktuurit 

ovat sisämarkkinoiden selkäranka ja 

kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen 

perusta; panee merkille, että naapurimaihin 

liitetyn yhtenäisen eurooppalaisen 

liikennealueen toteuttaminen edellyttää 

suuria liikenteen infrastruktuureja, ja 

toteaa, että sitä on käsiteltävä ensisijaisena 

painopisteenä unionin kilpailukyvyn sekä 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden kannalta, syrjäiset 

alueet ja saarialueet mukaan luettuina; 

kehottaa komissiota tältä osin 

tarkistamaan rahoitusta, jota myönnetään 

taloudellisesti kyseenalaisille hankkeille, 

jotka ovat myös haitallisia 

kansanterveydelle, kuten Torinon ja 

Lyonin välinen rautatielinja; palauttaa 

mieliin COP21-kokouksessa liikenteelle 

asetetut tavoitteet ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi ja kannustaa jäsenvaltioita 

investoimaan älykkäisiin, kestäviin ja 

yhdennettyihin julkisiin liikennevälineisiin; 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

116 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

116. pitää vahvaa, tehokasta ja 

laadukasta julkista hallintoa 

välttämättömänä, jotta voidaan toteuttaa 

unionin politiikat, rakentaa uudelleen 

luottamus ja lujittaa vuoropuhelua 

kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa 

kaikilla tasoilla; korostaa demokraattisesti 

valituista jäsenistä koostuvien toimielinten 

merkitystä tässä suhteessa; palauttaa 

mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen 

mukaan unionin toimielimet, elimet ja 

virastot ovat toteuttaneet viiden prosentin 

henkilöstövähennyksen 

henkilöstötaulukoidensa mukaisesti; 

katsoo, että niihin ei pitäisi kohdistaa 

uutta samankaltaista horisontaalista 

leikkausta; vastustaa voimakkaasti niin 

kutsutun kohdennettavien virkojen 

varannon uudelleen perustamista; 

116. pitää vahvaa, tehokasta ja 

laadukasta julkista hallintoa 

välttämättömänä, jotta voidaan toteuttaa 

unionin politiikat, rakentaa uudelleen 

luottamus ja lujittaa vuoropuhelua 

kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa 

kaikilla tasoilla; korostaa demokraattisesti 

valituista jäsenistä koostuvien toimielinten 

merkitystä tässä suhteessa; palauttaa 

mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen 

mukaan unionin toimielimet, elimet ja 

virastot ovat toteuttaneet viiden prosentin 

henkilöstövähennyksen 

henkilöstötaulukoidensa mukaisesti; 

katsoo, että uusi leikkaus olisi sallittava, 

jos se perustuu todellisten tarpeiden 

arviointiin ja mahdollisuuksien mukaan 

yhteisten toimien yhdistämiseen; vaatii 

tarkastelemaan unionin hallintomenoja 

tarkkaan, jotta niitä voidaan todella 

vähentää; 

Or. en 

 

 


