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8.3.2018 A8-0048/21 

Tarkistus  21 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. ottaa huomioon, että SEUT-

sopimuksen 8 artiklan nojalla EU on 

sitoutunut edistämään miesten ja naisten 

tasa-arvoa ja varmistamaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

kaikessa toiminnassaan yhtenä 

perusperiaatteista; ottaa huomioon, että 

monivuotiseen rahoituskehykseen on 

liitetty sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskeva toimielinten 

yhteinen lausuma; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Tarkistus  22 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. suhtautuu myönteisesti seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

käytävään keskusteluun ja pitää sitä 

tilaisuutena pohjustaa vahvempaa ja 

kestävämpää Eurooppaa käyttäen apuna 

yhtä sen konkreettisimmista välineistä, 

unionin talousarviota; katsoo, että seuraava 

monivuotinen rahoituskehys olisi 

sisällytettävä Euroopan tulevaisuutta 

koskevaan laajempaan strategiaan ja 

narratiiviin; katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen on muunnettava EU:n 

poliittinen hanke ja poliittiset painopisteet 

rahoitusmahdollisuuksiksi;  

3. suhtautuu myönteisesti seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

käytävään keskusteluun ja pitää sitä 

tilaisuutena pohjustaa vahvempaa ja 

kestävämpää Eurooppaa käyttäen apuna 

yhtä sen konkreettisimmista välineistä, 

unionin talousarviota; katsoo, että seuraava 

monivuotinen rahoituskehys olisi 

sisällytettävä Euroopan tulevaisuutta 

koskevaan laajempaan strategiaan ja 

narratiiviin; katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen on muunnettava EU:n 

poliittinen hanke ja poliittiset painopisteet 

rahoitusmahdollisuuksiksi; edellyttää siksi 

riittäviä resursseja kestävää kehitystä, 

sosiaalista edistystä ja kansalaisten 

elämänlaadun parantamista varten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Tarkistus  23 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. korostaa lisäksi, että unionin on 

oltava johdonmukainen kansainvälisissä 

sitoumuksissaan ja sen olisi lakattava 

tukemasta ilmastolle haitallisia menoja; 

kehottaa komissiota lopettamaan 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kaiken unionin 

talousarviosta annettavan suoran tuen 

menoihin, jotka liittyvät ydinalaan, 

fossiilisiin polttoaineisiin, asfalttiin ja 

puolustukseen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Tarkistus  24 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa siksi jatkamaan tukea 

nykyisille politiikoille, etenkin 

perussopimuksiin kirjatuille unionin 

pitkäaikaisille politiikoille eli yhteiselle 

maatalouspolitiikalle, kalastuspolitiikalle ja 

koheesiopolitiikalle, koska ne tuovat 

Euroopan yhdentymisen hyödyt 

konkreettisesti unionin kansalaisten 

ulottuville; ei hyväksy mitään pyrkimyksiä 

kansallistaa näitä politiikkoja uudelleen, 

sillä se ei vähentäisi veronmaksajien ja 

kuluttajien taloudellista rasitetta eikä 

tuottaisi parempia tuloksia vaan 

päinvastoin haittaisi kasvua, solidaarisuutta 

ja sisämarkkinoiden toimintaa ja lisäisi 

entisestään eriarvoisuutta sekä kasvattaisi 

alueiden ja talouden sektorien välisiä eroja; 

aikoo varmistaa, että seuraavalla 

ohjelmakaudella näiden politiikkojen 

rahoituksen taso pysyy ennallaan 

27 jäsenvaltion unionissa, ja parantaa 

niiden tehokkuutta sekä yksinkertaistaa 

niihin liittyviä menettelyjä;  

8. kehottaa siksi jatkamaan tukea 

nykyisille politiikoille, etenkin 

perussopimuksiin kirjatuille unionin 

pitkäaikaisille politiikoille eli yhteiselle 

maatalouspolitiikalle, kalastuspolitiikalle ja 

koheesiopolitiikalle, koska ne tuovat 

Euroopan yhdentymisen hyödyt 

konkreettisesti unionin kansalaisten 

ulottuville; ei hyväksy mitään pyrkimyksiä 

kansallistaa näitä politiikkoja uudelleen, 

sillä se ei vähentäisi veronmaksajien ja 

kuluttajien taloudellista rasitetta eikä 

tuottaisi parempia tuloksia vaan 

päinvastoin haittaisi kasvua, solidaarisuutta 

ja sisämarkkinoiden toimintaa ja lisäisi 

entisestään eriarvoisuutta sekä kasvattaisi 

alueiden ja talouden sektorien välisiä eroja; 

aikoo varmistaa, että seuraavalla 

ohjelmakaudella näiden politiikkojen 

rahoituksen taso pysyy ennallaan 

27 jäsenvaltion unionissa, uudistaa niitä 

tarkoituksenmukaisesti ja tuntuvasti, jotta 

niiden avulla saadaan aikaan edessämme 

olevien haasteiden edellyttämiä tuloksia, 

ja parantaa niiden tehokkuutta sekä 

yksinkertaistaa niihin liittyviä menettelyjä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Tarkistus  25 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – huolehtimalla unionin kansalaisten 

yhteisestä sisäisestä turvallisuudesta, 

yhdistämällä puolustusalan tutkimusta ja 

resursseja ja korostamalla samalla, että 

näiden alojen toimia ei saisi toteuttaa 

unionin kehityspolitiikkojen 

kustannuksella; 

– huolehtimalla unionin kansalaisten 

yhteisestä sisäisestä turvallisuudesta ja 

korostamalla samalla, että tämän alan 

toimia ei saisi toteuttaa unionin 

kehityspolitiikkojen kustannuksella; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Tarkistus  26 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75.  katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä, kestävyyttä ja 

työllisyyttä kaikilla unionin alueilla; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

75.  katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, jotka edistävät kestävää kehitystä 

ja kunnollisia työpaikkoja, joiden 

osoitetaan tuottavan selvää eurooppalaista 

lisäarvoa, jotka edistävät talouskasvua, 

kilpailukykyä, kestävyyttä ja työllisyyttä ja 

jotka edistävät yhteisvastuuta kaikilla 

unionin alueilla; korostaa tässä yhteydessä 

tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä 

pyrittäessä luomaan kestävä, maailman 

johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Tarkistus  27 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden ja 

reittien monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja -omavaraisuutta ja 

parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään 

uusiutuvan energian käyttöä, myös 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiasektorin avulla; korostaa etenkin, 

että on tärkeää tarjota kattavaa tukea, 

varsinkin hiilidioksidi-intensiivisille 

alueille, energiakäänteeseen, vähähiiliseen 

talouteen siirtymiseen, sähköntuotannon 

uudenaikaistamiseen, rajat ylittävien 

yhteenliitäntöjen parantamiseen ja 

älyverkkojen käyttöönottoon, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että ilmastotavoitteiden mukaista 

energiakäännettä olisi tuettava vastaavasti 

etenkin hiilestä riippuvaisilla alueilla ja 

siitä riippuvaisissa maissa, jotta 

edistettäisiin tehokkaasti strategista 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen; 

kehottaa perustamaan kattavan rahaston, 

jolla tuettaisiin oikeudenmukaista siirtymää 

erityisesti kehittämällä ja ottamalla 

86. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden ja 

reittien monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja -omavaraisuutta ja 

parannetaan energiatehokkuutta ja lisätään 

uusiutuvan energian käyttöä, myös 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

energiasektorin avulla; korostaa etenkin, 

että on tärkeää tarjota kattavaa tukea, 

varsinkin hiilidioksidi-intensiivisille 

alueille, energiakäänteeseen, vähähiiliseen 

ja ydinvoimattomaan talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon 

uudenaikaistamiseen, rajat ylittävien 

yhteenliitäntöjen parantamiseen ja 

älyverkkojen käyttöönottoon ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että ilmastotavoitteiden mukaista 

energiakäännettä olisi tuettava vastaavasti 

etenkin hiilestä riippuvaisilla alueilla ja 

siitä riippuvaisissa maissa, jotta 

edistettäisiin tehokkaasti strategista 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen; 

kehottaa perustamaan kattavan rahaston, 

jolla tuettaisiin oikeudenmukaista siirtymää 

erityisesti kehittämällä ja ottamalla 
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käyttöön uusiutuvia energialähteitä, 

energiatehokkaita ratkaisuja ja energian 

varastointiin, sähköiseen liikkuvuuteen ja 

infrastruktuureihin liittyviä ratkaisuja, 

nykyaikaistamalla sähköntuotantoa ja 

jakeluverkkoja, ottamalla käyttöön 

edistynyttä sähköntuotannon teknologiaa, 

mukaan lukien hiilidioksidin talteenotto 

ja varastointi (CCS) ja hiilidioksidin 

talteenotto ja hyödyntäminen (CCU) sekä 

hiilen kaasutus, nykyaikaistamalla 

kaukolämmitystä, myös tehokasta 

yhteistuotantoa, mukautumalla 

ennakoivasti tuleviin ympäristönormeihin, 

uudistamalla energiavaltaista teollisuutta ja 

pyrkimällä ottamaan huomioon 

yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

ympäristöön liittyvät vaikutukset; 

käyttöön uusiutuvia energialähteitä, 

energiatehokkaita ratkaisuja ja energian 

varastointiin, sähköiseen liikkuvuuteen ja 

infrastruktuureihin liittyviä ratkaisuja, 

nykyaikaistamalla sähköntuotantoa ja 

jakeluverkkoja, ottamalla käyttöön 

edistynyttä sähköntuotannon teknologiaa, 

nykyaikaistamalla kaukolämmitystä, myös 

tehokasta yhteistuotantoa, mukautumalla 

ennakoivasti tuleviin ympäristönormeihin, 

uudistamalla energiavaltaista teollisuutta ja 

pyrkimällä ottamaan huomioon 

yhteiskunnalliset, taloudelliset ja 

ympäristöön liittyvät vaikutukset; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Tarkistus  28 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

87 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

87. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo), 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus) ja tulevan valtiollisen 

satelliittiviestintäjärjestelmän 

(GOVSATCOM), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle, 

turvallisuudelle ja poliittiselle painoarvolle; 

huomauttaa, että näiden suurten 

hankkeiden rahoitus on varmistettava 

unionin talousarviossa mutta ne olisi 

samalla pidettävä erillään, jotta voidaan 

varmistaa, että mahdolliset kustannusten 

ylitykset eivät vaaranna unionin muiden 

politiikkojen rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten on 

havainnollistettu edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana eräissä 

yksittäisissä tapauksissa; palauttaakin 

mieliin, että nykyisin näitä hankkeita 

varten varattu enimmäismäärä on 

vahvistettu monivuotista rahoituskehystä 

koskevassa asetuksessa, ja kehottaa 

sisällyttämään uuteen asetukseen vastaavat 

säännökset; 

87. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten Euroopan 

geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo), 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus) ja tulevan valtiollisen 

satelliittiviestintäjärjestelmän 

(GOVSATCOM), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle, 

turvallisuudelle ja poliittiselle painoarvolle; 

huomauttaa, että näiden suurten 

hankkeiden rahoitus on varmistettava 

unionin talousarviossa mutta ne olisi 

samalla pidettävä erillään, jotta voidaan 

varmistaa, että mahdolliset kustannusten 

ylitykset eivät vaaranna unionin muiden 

politiikkojen rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten on 

havainnollistettu edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana eräissä 

yksittäisissä tapauksissa; palauttaakin 

mieliin, että nykyisin näitä hankkeita 

varten varattu enimmäismäärä on 

vahvistettu monivuotista rahoituskehystä 

koskevassa asetuksessa, ja kehottaa 

sisällyttämään uuteen asetukseen vastaavat 

säännökset; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Tarkistus  29 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. pitää tärkeänä unionin johtavaa 

roolia ympäristön laadun säilyttämisessä, 

suojelussa ja parantamisessa ja 

ilmastonmuutoksen, ekosysteemien 

heikentymisen ja biologisen 

monimuotoisuuden häviämisen 

torjunnassa; korostaa, että unionin 

kansainvälisten sitoumusten, kuten Pariisin 

sopimuksen, täyttäminen edellyttää 

vakaana pysyvää ja asianmukaista 

rahoitusta; muistuttaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

autettava unionia saavuttamaan nämä 

tavoitteet ja edistettävä vähähiiliseen 

talouteen siirtymistä vuoteen 2050 

mennessä; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; kehottaa ottamaan 

ilmastokysymykset poikkeuksetta 

huomioon unionin tulevissa menoissa; 

kehottaa rahoittamaan tässä mielessä 

kyseiset ohjelmat, kuten LIFE+ -ohjelma, 

asianmukaisesti ja jatkamaan ja 

laajentamaan niitä ja kehottaa osoittamaan 

erityisiä määrärahoja biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämistä ja Natura 

2000 -verkoston hallinnointia varten; 

88. pitää tärkeänä unionin johtavaa 

roolia ympäristön laadun säilyttämisessä, 

suojelussa ja parantamisessa ja 

ilmastonmuutoksen, ekosysteemien 

heikentymisen ja biologisen 

monimuotoisuuden häviämisen 

torjunnassa; korostaa, että unionin 

kansainvälisten sitoumusten, kuten Pariisin 

sopimuksen, täyttäminen edellyttää 

vakaana pysyvää ja asianmukaista 

rahoitusta; muistuttaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

autettava unionia saavuttamaan nämä 

tavoitteet ja edistettävä vähähiiliseen ja 

ydinvoimattomaan talouteen siirtymistä 

vuoteen 2050 mennessä; korostaa, ettei 

unioni saisi rahoittaa hankkeita ja 

investointeja, jotka vaikeuttavat näiden 

päämäärien saavuttamista; kehottaa 

ottamaan ilmastokysymykset poikkeuksetta 

huomioon unionin tulevissa menoissa; 

kehottaa rahoittamaan tässä mielessä 

kyseiset ohjelmat, kuten LIFE+ -ohjelma, 

asianmukaisesti ja jatkamaan ja 

laajentamaan niitä ja kehottaa osoittamaan 

erityisiä määrärahoja biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämistä ja Natura 

2000 -verkoston hallinnointia varten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Tarkistus  30 

Jordi Solé 

Verts/ALE-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 

88 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. pitää tärkeänä unionin johtavaa 

roolia ympäristön laadun säilyttämisessä, 

suojelussa ja parantamisessa ja 

ilmastonmuutoksen, ekosysteemien 

heikentymisen ja biologisen 

monimuotoisuuden häviämisen 

torjunnassa; korostaa, että unionin 

kansainvälisten sitoumusten, kuten Pariisin 

sopimuksen, täyttäminen edellyttää 

vakaana pysyvää ja asianmukaista 

rahoitusta; muistuttaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

autettava unionia saavuttamaan nämä 

tavoitteet ja edistettävä vähähiiliseen 

talouteen siirtymistä vuoteen 2050 

mennessä; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; kehottaa ottamaan 

ilmastokysymykset poikkeuksetta 

huomioon unionin tulevissa menoissa; 

kehottaa rahoittamaan tässä mielessä 

kyseiset ohjelmat, kuten LIFE+ -ohjelma, 

asianmukaisesti ja jatkamaan ja 

laajentamaan niitä ja kehottaa 

osoittamaan erityisiä määrärahoja 

biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä 

ja Natura 2000 -verkoston hallinnointia 

varten; 

88. pitää tärkeänä unionin johtavaa 

roolia ympäristön laadun säilyttämisessä, 

suojelussa ja parantamisessa ja 

ilmastonmuutoksen, ekosysteemien 

heikentymisen ja biologisen 

monimuotoisuuden häviämisen 

torjunnassa; korostaa, että unionin 

kansainvälisten sitoumusten, kuten Pariisin 

sopimuksen, täyttäminen edellyttää 

vakaana pysyvää ja asianmukaista 

rahoitusta; muistuttaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

autettava unionia saavuttamaan nämä 

tavoitteet ja edistettävä vähähiiliseen 

talouteen siirtymistä vuoteen 2050 

mennessä; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; kehottaa ottamaan 

ilmastokysymykset poikkeuksetta 

huomioon unionin tulevissa menoissa; 

kehottaa rahoittamaan tässä mielessä 

kyseiset ohjelmat, kuten LIFE+ -ohjelma, 

asianmukaisesti ja vähintään 

kaksinkertaistamaan niiden taloudelliset 

resurssit ja kehottaa osoittamaan erityisiä 

määrärahoja biologisen monimuotoisuuden 

säilyttämistä ja Natura 2000 -verkoston 

hallinnointia varten; 



 

AM\1147944FI.docx  PE616.074v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. en 

 

 


