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8.3.2018 A8-0048/4 

Tarkistus  4 

José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

Gérard Deprez 

ALDE-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 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. pyytää tämän vuoksi luomaan 

unionin talousarvion tulopuolelle 

erityisvarauksen, johon otetaan vaiheittain 

kaikentyyppiset ennakoimattomat muut 

tulot; katsoo, että varaus olisi otettava 

käyttöön, jotta voidaan kattaa uusia 

maksutarpeita, etenkin sellaisia, jotka 

liittyvät maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavaran tai monivuotisen 

rahoituskehyksen 

erityisrahoitusvälineiden käyttöönottoon; 

49. pyytää tämän vuoksi luomaan 

unionin talousarvioon erityisvarauksen, 

johon otetaan vaiheittain kaikentyyppiset 

ennakoimattomat muut tulot ja joka 

siirretään asianmukaisesti seuraavalle 

varainhoitovuodelle antamaan 

mahdollisuuksia lisärahoitukseen, kun 

tarvetta siihen esiintyy; katsoo, että varaus 

olisi osoitettava monivuotisen 

rahoituskehyksen 

erityisrahoitusvälineisiin ja budjettivallan 

käyttäjän päätöksellä siitä olisi voitava 

tarjota ylimääräisiä lisäyksiä sekä 

maksusitoumuksina että maksuina; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Tarkistus  5 

José Manuel Fernandes 

PPE-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 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta niitä voidaan 

soveltaa mahdollisimman tehokkaasti; 

panee merkille mahdollisen ehdotuksen 

yhdestä rahastosta, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, ja toteaa, että tästä olisi 

keskusteltava perinpohjaisesti; katsoo, että 

olisi tarjottava selkeä rakenne erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri politiikan 

aloja ja erityyppisiä toimia varten ja että 

kyseiset rahoitusvälineet olisi edelleen 

budjetoitava erillisiin budjettikohtiin 

investoinnin selkeyttä silmällä pitäen; 

painottaa kuitenkin, ettei mikään tällainen 

sääntöjen yhdenmukaistaminen saa 

vaikuttaa rahoitusvälineisiin, joita 

jäsenvaltiot hallinnoivat koheesiopolitiikan 

nojalla, tai ulkoisten toimien 

rahoitusvälineisiin; 

69. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä niin, että voidaan 

luoda synergiaa eri välineiden välille ja 

varmistaa, että niitä voidaan soveltaa 

mahdollisimman tehokkaasti; panee 

merkille mahdollisen ehdotuksen yhdestä 

rahastosta, johon yhdistettäisiin keskitetysti 

hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, ja toteaa, että tästä olisi 

keskusteltava perinpohjaisesti; katsoo, että 

olisi tarjottava selkeä rakenne erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri politiikan 

aloja ja erityyppisiä toimia varten ja että 

kyseiset rahoitusvälineet olisi edelleen 

budjetoitava erillisiin budjettikohtiin 

investoinnin selkeyttä silmällä pitäen; 

painottaa kuitenkin, ettei mikään tällainen 

sääntöjen yhdenmukaistaminen saa 

vaikuttaa rahoitusvälineisiin, joita 

jäsenvaltiot hallinnoivat koheesiopolitiikan 

nojalla, tai ulkoisten toimien 

rahoitusvälineisiin; 

Or. en 



 

AM\1147927FI.docx  PE616.074v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.3.2018 A8-0048/6 

Tarkistus  6 

José Manuel Fernandes 

PPE-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 

105 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

105. painottaa, että ulkoisiin toimiin 

tarvitaan huomattavasti lisärahoitusta, jotta 

unioni voi toimia globaalistrategiansa ja 

laajentumis-, naapuruus- ja 

kehityspolitiikkansa mukaisessa ja 

hätätilanteisiin reagoinnin edellyttämässä 

roolissaan; odottaa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä otetaan 

huomioon konfliktien ja muuttoliike- ja 

pakolaishaasteiden seurauksien kanssa 

kamppailevien eteläisten ja itäisten 

naapurimaiden odottamattomat tarpeet; 

kehottaa lisäämään määrärahoja kasvaviin 

humanitaarisen avun tarpeisiin, joita 

aiheutuu luonnonkatastrofeista ja ihmisen 

aiheuttamista katastrofeista, ja välttämään 

mahdollisen kuilun maksusitoumusten ja 

maksujen välillä; on sitä mieltä, että 

unionin on lisättävä rahoitusta YK:n Lähi-

idässä olevien palestiinalaispakolaisten 

avustus- ja työelimelle (UNRWA); 

105. painottaa, että ulkoisiin toimiin 

tarvitaan huomattavasti lisärahoitusta, jotta 

unioni voi toimia globaalistrategiansa ja 

laajentumis-, naapuruus- ja 

kehityspolitiikkansa mukaisessa ja 

hätätilanteisiin reagoinnin edellyttämässä 

roolissaan; odottaa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä otetaan 

huomioon konfliktien ja muuttoliike- ja 

pakolaishaasteiden seurauksien kanssa 

kamppailevien eteläisten ja itäisten 

naapurimaiden odottamattomat tarpeet; 

kehottaa lisäämään määrärahoja kasvaviin 

humanitaarisen avun tarpeisiin, joita 

aiheutuu luonnonkatastrofeista ja ihmisen 

aiheuttamista katastrofeista, ja välttämään 

mahdollisen kuilun maksusitoumusten ja 

maksujen välillä; on sitä mieltä, että 

unionin on lisättävä rahoitusta YK:n Lähi-

idässä olevien palestiinalaispakolaisten 

avustus- ja työelimelle (UNRWA); 

korostaa lisäksi, että tarvitaan 

lisäresursseja, joilla rahoitettaisiin 

Afrikkaa koskevaa investointiohjelmaa, 

jotta voidaan edistää osallistavaa kasvua 

ja kestävää kehitystä ja siten puuttua 

joihinkin laittoman muuttoliikkeen 

perussyihin; 

Or. en 
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