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8.3.2018 A8-0048/13 

Tarkistus  13 

André Elissen, 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 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. katsoo, että unionista voi tulla 

vahvempi ja kunnianhimoisempi vain, jos 

sen rahoitusta lisätään; ottaa huomioon 

edellä mainitut haasteet ja painopisteet 

sekä Yhdistyneen kuningaskunnan eron 

unionista ja kehottaa siksi kasvattamaan 

unionin talousarviota huomattavasti; 

arvioi, että monivuotisessa 

rahoituskehyksessä tarvittavat menojen 

enimmäismäärät ovat 1,3 prosenttia 

27 jäsenvaltion BKTL:sta lukuun 

ottamatta useita välineitä, joiden 

määrärahat eivät sisälly monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismääriin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Tarkistus  14 

André Elissen, 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 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. katsoo ehdottomasti, että ellei 

neuvosto hyväksy unionin talousarvioon 

maksettavien kansallisten 

maksuosuuksien huomattavaa 

kasvattamista, ainoa keino rahoittaa 

seuraava monivuotinen rahoituskehys 

asianmukaisesti on ottaa käyttöön uusia 

aidosti unionin omia varoja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Tarkistus  15 

André Elissen, 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 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. kehottaa erityisesti lisäämään 

tuntuvasti joustovälineen määrärahoja 

ainakin vuotuiseen kahden miljardin 

euron määrään; muistuttaa, ettei 

joustoväline liity mihinkään tiettyyn 

toimintapolitiikan alaan vaan se voidaan 

ottaa käyttöön mihin tahansa 

tarpeelliseksi katsottuun tarkoitukseen; 

katsoo sen vuoksi, että tämä väline 

voidaan ottaa käyttöön monivuotisen 

rahoituskehyksen voimassaoloaikana 

ilmenevien mahdollisten uusien 

rahoitustarpeiden kattamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Tarkistus  16 

André Elissen, 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 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. huomauttaa, että 

hätäapuvarauksen tarkoitus on pystyä 

vastaamaan nopeasti kolmansien maiden 

erityisiin avuntarpeisiin 

ennakoimattomissa tilanteissa, ja pitää 

sitä nykytilanteessa erityisen tärkeänä; 

kehottaa lisäämään tuntuvasti sen 

määrärahoja aina vuotuiseen miljardin 

euron määrään; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Tarkistus  17 

André Elissen, 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 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. katsoo, että EGR tarjoaa unionin 

solidaarisuutta ja tukea työntekijöille, 

jotka ovat menettäneet työpaikkansa 

globalisaatiosta johtuvien 

maailmankaupan huomattavien 

rakenteellisten muutosten tai 

maailmanlaajuisen rahoitus- ja 

talouskriisin vuoksi, mutta rahasto ei ole 

hyödyntänyt täyttä potentiaaliaan ja sen 

käyttöä voitaisiin vielä parantaa ja se 

voitaisiin sisällyttää kaikissa 

jäsenvaltioissa pitkän aikavälin 

strategiaan, jotta irtisanotut työntekijät 

voitaisiin saavuttaa tehokkaasti ja jotta he 

pääsisivät takaisin työmarkkinoille; 

katsoo, että EGR:n tulevassa 

tarkistuksessa olisi tarkasteltava rahaston 

soveltamisalaa ja parannettava sen 

koordinointia muiden välineiden kanssa; 

katsoo, että uudessa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä tarkistetulle EGR:lle 

osoitettavan vuotuisen rahoituksen 

määrän olisi pysyttävä vähintään 

ennallaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Tarkistus  18 

André Elissen, 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 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. ehdottaa, että monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisrahoitusvälineitä 

varten perustetaan erityinen varaus, joka 

perustuu kunkin välineen 

käyttämättömiin määrärahoihin, jotka 

peruuntuvat; katsoo, että tälle varaukselle 

ei saisi asettaa aikarajoituksia; vaatii, että 

varauksesta voidaan ottaa budjettivallan 

käyttäjän päätöksellä käyttöön 

määrärahoja mihin tahansa monivuotisen 

rahoituskehyksen 

erityisrahoitusvälineeseen, josta 

pyydetään rahoitusta välineen 

rahoituskapasiteetin ylittäviin tarpeisiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Tarkistus  19 

André Elissen, 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 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa unionin maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen, 

teknologinen ja teollinen johtoasema, 

vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 

auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen 

tavoitteet; kehottaa erityisesti ryhtymään 

toimiin läpimurtojen ja uusia markkinoita 

luovan innovoinnin edistämiseksi 

erityisesti pk-yritysten osalta; 

76. kehottaa siksi leikkaamaan 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja; 

Or. en 



 

AM\1147931FI.docx  PE616.074v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.3.2018 A8-0048/20 

Tarkistus  20 

André Elissen, 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 

81 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

81. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, 

että ESIR on jo vauhdittanut 

voimakkaasti ja kohdennetusti talouden 

aloja, jotka kykenevät luomaan kestävää 

kasvua ja työpaikkoja; painottaa ESIR-

rahaston myönteistä vaikutusta 

rahoituksen tarjoamisessa unionin pk-

yrityksille; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta ja siihen liittyvästä 

rahoituksesta, jota ei saisi toteuttaa 

olemassa olevien politiikkojen ja 

ohjelmien kustannuksella uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 

painottaa, että mahdollisen 

lainsäädäntöehdotuksen olisi perustuttava 

komission uudelleentarkastelun ja 

riippumattoman arvioinnin päätelmiin; 

odottaa, että uudessa ehdotuksessa 

puututaan asianmukaisesti ESIR-

rahaston mahdollisiin täytäntöönpano-

ongelmiin ja parannetaan muun muassa 

rahaston maantieteellistä kattavuutta 

Poistetaan. 
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niin, että sen edut tuntuvat kaikkialla 

unionissa; 

Or. en 

 


