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8.3.2018 A8-0048/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-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 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että vuosien 2014–

2020 monivuotinen rahoituskehys 

osoittautui nopeasti riittämättömäksi 
pyrittäessä vastaamaan todellisiin tarpeisiin 

ja saavuttamaan poliittiset tavoitteet, sillä 

sen avulla oli alusta lähtien vastattava 

investointien, sosiaalisen syrjäytymisen, 

muuttoliikkeen ja pakolaisasioiden, 

nuorisotyöllisyyden, turvallisuuden, 

maatalouden, ympäristön ja 

ilmastonmuutoksen aloilla useisiin 

kriiseihin ja uusiin haasteisiin, joita ei 

ollut ennakoitu rahoituskehystä 

hyväksyttäessä; toteaa, että tämän 

seurauksena nykyinen monivuotinen 

rahoituskehys oli viety äärirajoilleen jo 

vain kahden vuoden täytäntöönpanon 

jälkeen, sillä käytettävissä olleet 

liikkumavarat oli käytetty, 

joustosäännösten ja 

erityisrahoitusvälineiden avulla oli otettu 

käyttöön huomattavia määriä, nykyisiin 

politiikkoihin ja ohjelmiin kohdistui 

painetta tai niiden määrärahoja jopa 

vähennettiin ja unionin talousarviovajeen 

ja riittämättömän joustavuuden 

kompensoimiseksi oli luotu muutamia 

talousarvion ulkopuolisia mekanismeja;  

B. ottaa huomioon, että vuosien 2014–

2020 monivuotinen rahoituskehys ja EU:n 

talousarviopolitiikka osoittautuivat 

tehottomiksi pyrittäessä vastaamaan 

todellisiin tarpeisiin investointien, 

sosiaalisen syrjäytymisen, muuttoliikkeen 

ja pakolaisasioiden, nuorisotyöllisyyden, 

turvallisuuden, maatalouden ja ympäristön 

aloilla; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että seuraava 

monivuotinen rahoituskehys tarjoaa 

unionille tilaisuuden osoittaa 

yhtenäisyytensä ja kykynsä käsitellä 

poliittista kehitystä, esimerkiksi brexitiä, 

populististen ja kansallismielisten 

liikkeiden nousua ja muutoksia 

maailmanlaajuisessa johtajuudessa; 

painottaa, etteivät jakolinjat ja 

itsekeskeisyys ole vastaus 

maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja 

kansalaisten huolenaiheisiin; katsoo 

brexit-neuvottelujen osoittavan erityisesti, 

että unionin jäsenyyden edut ovat 

huomattavasti sen talousarvion 

rahoittamisen kustannuksia suuremmat; 

kehottaa tässä yhteydessä noudattamaan 

täysin aiemmin tehtyjä sitoumuksia, kuten 

pitkänperjantain sopimusta, 

oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian 

kunnioittamisen osalta; 

7. torjuu kaikki pyrkimykset ja pitää 

valitettavina kaikkia pyrkimyksiä 

hyödyntää Yhdistyneen kuningaskunnan 

EU:sta eroamista (brexit) talousarvion 

tulopuolen vahvistamiseksi, sillä tämä 

johtaa lopulta yritysten lisäverotukseen ja 

kansalaisiin kohdistuvan verorasituksen 

kasvuun; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. ilmaisee jälleen huolensa EU:n 

talousarvion varoista ja niiden roolista 

konkreettisten ratkaisujen tarjoamisessa 

kansalaisten tarpeisiin ja näiden 

kohtaamiin kasvaviin vaikeuksiin, kuten 

työttömyyteen, taloudelliseen taantumaan, 

köyhyyteen, muuttoliikekriisiin ja 

turvallisuusuhkiin; painottaa tarvetta 

arvioida asianmukaisesti sitä, mitä varoja 

olisi parempi hallinnoida kansallisella 

tasolla, jotta taataan 

toissijaisuusperiaatteen täysi 

noudattaminen;  

Or. en 



 

AM\1147928FI.docx  PE616.074v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.3.2018 A8-0048/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  116 a. pyytää EU:n hallinnollisten 

menojen tiukkaa ja konkreettista 

vähentämistä, kun otetaan huomioon 

useissa jäsenvaltioissa vallitsevat 

taloudelliset rajoitteet;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

117 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

117. pitää myönteisinä toimielinten, 

elinten ja virastojen aloitteita parantaa 

entisestään tehokkuutta lisäämällä 

hallinnollista yhteistyötä ja kokoamalla 

yhteen tiettyjä toimintoja ja luomalla siten 

säästöjä unionin talousarvioon; korostaa, 

että lisää tehokkuushyötyjä voitaisiin 

saada aikaan joissakin virastoissa etenkin 

lisäämällä yhteistyötä muiden 

samankaltaisia tehtäviä hoitavien 
virastojen kanssa esimerkiksi 

rahoitusmarkkinavalvonnan alalla tai 

kun kyseessä ovat virastot, joilla on 

useampi toimipaikka; kehottaa 

arvioimaan yleisemmällä tasolla 

perusteellisesti mahdollisuudet ryhmittää 

virastoja yhteen niiden tehtävien 

strategisen luonteen ja tulosten 

perusteella virastojen välisten 

synergioiden luomiseksi, esimerkiksi 

Pariisiin sijoitettujen Euroopan 

pankkiviranomaisen ja Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen välille; 

117. pyytää unionin virastojen roolin 

kattavaa uudelleenarviointia ja kysyy, 

voisivatko olemassa olevat komission 

pääosastot tai jäsenvaltiot suorittaa 
virastojen tehtävät ja täyttää niiden 

tavoitteet paremmin, jotta vältyttäisiin 

roolien ja kulujen päällekkäisyyksiltä ja 

parannettaisiin myös avoimuutta; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-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 

119 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

119. kehottaa komissiota ehdottamaan 

mekanismia, jonka avulla jäsenvaltioihin, 

jotka eivät noudata Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa 

vahvistettuja arvoja, voidaan soveltaa 

taloudellisia seurauksia; varoittaa 

kuitenkin, että unionin talousarvion 

lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi 

vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, 

joista he eivät ole vastuussa; on siksi 

vakuuttunut siitä, että unionin talousarvio 

ei ole oikea väline puuttua SEU-

sopimuksen 2 artiklan noudattamatta 

jättämiseen ja että jäsenvaltion olisi 

katettava mahdolliset taloudelliset 

seuraukset itse talousarvion toteutuksesta 

riippumatta; 

119. torjuu kaikki pyrkimykset ja pitää 

valitettavina kaikkia pyrkimyksiä soveltaa 

poliittista tai taloudellista ehdollisuutta 

EU-varoihin; tuomitsee tämän aloitteen, 

jolla hyökätään jälleen Euroopan 

kansakuntia ja niiden vapautta ja 

riippumattomuutta vastaan; 

Or. en 

 

 


