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8.3.2018 A8-0048/40 

Tarkistus  40 

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 

1 EP 2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. katsoo, että unionin talousarvion 

mahdolliset korotukset eivät saa lisätä 

julkisten menojen kokonaisrasitusta 

EU:ssa ja että näin ollen ne olisi 

toteutettava ensisijaisesti siirtämällä 

jäsenvaltiolla tähän mennessä ollut 

toimivalta ja niiden toteuttamat toimet 

EU:lle ja asettamalla käyttöön vastaavat 

määrärahat; katsoo, että tämän olisi 

lisättävä vaikuttavuutta ja eurooppalaista 

lisäarvoa;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Tarkistus  41 

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 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. katsoo, että EU:n nykyisten 

politiikkojen ja seuraavien 

rahoitusohjelmien rahoituksen taso olisi 

määritettävä seuraavaa ohjelmakautta 

varten siten, että komissio arvioi 

perusteellisesti ja kriittisesti nykyisten 

rahoitusohjelmien ja -välineiden 

tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä 

niiden tuottamaa lisäarvoa osana 

kattavaa julkisten menojen arviointia, 

kuten tilintarkastustuomioistuin on 

useaan otteeseen ehdottanut;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Tarkistus  42 

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 

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 asianmukaisena 27 

jäsenvaltion unionissa, ja parantaa niiden 

tehokkuutta sekä yksinkertaistaa niihin 

liittyviä menettelyjä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Tarkistus  43 

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 

19 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  19 a. kehottaa unionia lisäämään 

talousarvionsa joustavuutta, jotta se voi 

vastata paremmin äkillisiin kriiseihin ja 

ennakoimattomiin tapahtumiin, ja toteaa 

siksi, että olisi päätettävä ja äänestettävä 

vuosittain muista kuin niistä menoista, 

joita koskevat politiikat ja ohjelmat 

edellyttävät ennakoitavuutta ja 

monivuotista rahoituskehystä ja joihin 

kuuluvat esimerkiksi yhteinen maatalous- 

ja kalastuspolitiikka ja koheesiopolitiikka, 

tutkimus- ja innovointiohjelmat, 

liikenneinfrastruktuuri, digitaali- ja 

energia-ala, puolustus, nuorten 

opiskelijoiden ja 

oppisopimuskoulutettavien koulutus, 

työllisyys ja liikkuvuus ja yritysten ja pk-

yritysten kilpailukyky;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Tarkistus  44 

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 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa tarvetta muuttaa 

monivuotisen rahoituskehyksen kesto 

vaiheittain 5+5 vuoden pituiseksi kaudeksi, 

johon sisältyy pakollinen välitarkistus; 

kehottaa komissiota laatimaan selkeän 

ehdotuksen, jossa esitetään menetelmät 

5+5 vuoden rahoituskehyksen käytännön 

täytäntöönpanolle; on empimättä sitä 

mieltä, että monivuotisen 

rahoituskehyksen kestoksi ei voida 

määritellä pelkästään viittä vuotta, koska 

se aiheuttaisi vakavia esteitä monien 

unionin politiikkojen 

ohjelmasuunnittelulle ja 

täytäntöönpanovaatimuksille; 

22. korostaa tarvetta muuttaa 

monivuotisen rahoituskehyksen kesto 

vaiheittain 5+5 vuoden pituiseksi kaudeksi, 

johon sisältyy pakollinen välitarkistus; 

kehottaa komissiota laatimaan selkeän 

ehdotuksen, jossa esitetään menetelmät 

5+5 vuoden rahoituskehyksen käytännön 

täytäntöönpanolle;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Tarkistus  45 

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 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 

jälkeiselle seuraavaa rakennetta 

monivuotista rahoituskehystä varten:  

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1147971FI.docx  PE616.074v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.3.2018 A8-0048/46 

Tarkistus  46 

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 

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 

86. pitää välttämättömänä varmistaa 

puhtaat, vakaat ja kilpailukykyiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti kestäviä 

investointeja, jotka edistävät uusiutuvia 

energialähteitä, joilla asetetaan 

energiatehokkuus etusijalle ja lisätään 

energiaturvallisuutta ja -omavaraisuutta 

energialähteiden tuonnista ja jotka 

tukevat unionin pitkän aikavälin 

ilmastositoumuksien mukaisia uusia ja 

innovatiivisia energia- ja 

teollisuusteknologioita;  
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siirtymää erityisesti kehittämällä ja 

ottamalla 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Tarkistus  47 

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 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. pitää erittäin tärkeänä, että 

koheesiopolitiikan rahoitus säilytetään 
vuoden 2020 jälkeen 27 jäsenvaltion 

unionissa vähintään vuosien 2014–2020 

rahoituksen tasolla pysyvinä hintoina; 

korostaa, että BKT:n olisi edelleen oltava 

yksi koheesiopolitiikan varojen jakamisen 

perusteista, mutta katsoo, että sitä olisi 

täydennettävä muilla sosiaalisilla, 

ekologisilla ja demografisilla 

indikaattoreilla, jotta kaikissa 

jäsenvaltioissa voidaan ottaa paremmin 

huomioon unionin alueiden väliset ja 

niiden sisäiset uudentyyppiset 

eriarvoisuudet; kannattaa lisäksi niiden 

osatekijöiden jatkamista uudella 

ohjelmakaudella, joiden avulla 

koheesiopolitiikasta tehtiin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

uudenaikaisempaa ja 

tulossuuntautuneempaa ja joita ovat 

temaattinen keskittäminen, ennakkoehdot, 

tuloskehys ja yhteys talouden 

ohjausjärjestelmään;  

90. katsoo, että 27 jäsenvaltion 

unionin koheesiopolitiikan olisi vuoden 

2020 jälkeen saatava asianmukainen 

rahoitus, joka perustuu tarveanalyysiin ja 

jossa otetaan huomioon politiikan 

täytäntöönpanon arviointi; korostaa, että 

BKT:n olisi edelleen oltava yksi 

koheesiopolitiikan varojen jakamisen 

perusteista, mutta katsoo, että sitä olisi 

täydennettävä muilla sosiaalisilla, 

ekologisilla ja demografisilla 

indikaattoreilla, jotta kaikissa 

jäsenvaltioissa voidaan ottaa paremmin 

huomioon unionin alueiden väliset ja 

niiden sisäiset uudentyyppiset 

eriarvoisuudet; kannattaa lisäksi niiden 

osatekijöiden jatkamista uudella 

ohjelmakaudella, joiden avulla 

koheesiopolitiikasta tehtiin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

uudenaikaisempaa ja 

tulossuuntautuneempaa ja joita ovat 

temaattinen keskittäminen, ennakkoehdot, 

tuloskehys ja yhteys talouden 

ohjausjärjestelmään; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Tarkistus  48 

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 

94 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

94. korostaa erityisesti jatkuvaa tarvetta 

torjua nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä 

etenkin työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 

kohdalla ja katsoo tämän olevan osa 

unionin tason nuorisopolitiikkojen 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; pyytää 

näin ollen kaksinkertaistamaan 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat ja 

panemaan EU:n nuorisotakuun 

täysimääräisesti täytäntöön ja 

varmistamaan samalla, että varat saadaan 

käyttöön nopeasti ja helposti ja rahoitus 

säilyy pysyvänä ja vakaana seuraavalla 

ohjelmakaudella; tähdentää, että sääntelyä 

on parannettava, jotta varmistetaan 

sosioekonomiselta taustaltaan heikompien 

nuorten syrjimätön mahdollisuus osallistua 

ohjelmaan; katsoo, että investoinnit 

koulutuksen ja etenkin digitaalisten taitojen 

tehostamiseen pysyvät unionin ensisijaisina 

painopisteinä; korostaa, että tämä ohjelma 

ei saa korvata aiemmin kansallisista 

talousarvioista rahoitettuja menoja;  

94. korostaa erityisesti jatkuvaa tarvetta 

torjua nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä 

etenkin työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien (NEET) nuorten 

kohdalla ja katsoo tämän olevan osa 

unionin tason nuorisopolitiikkojen 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa; pyytää 

näin ollen nuorisotyöllisyyttä edistävien 

aloitteiden tuntuvaa vahvistamista ja 

panemaan EU:n nuorisotakuun 

täysimääräisesti täytäntöön ja 

varmistamaan samalla, että varat saadaan 

käyttöön nopeasti ja helposti ja rahoitus 

säilyy pysyvänä ja vakaana seuraavalla 

ohjelmakaudella; tähdentää, että sääntelyä 

on parannettava, jotta varmistetaan 

sosioekonomiselta taustaltaan heikompien 

nuorten syrjimätön mahdollisuus osallistua 

ohjelmaan; katsoo, että investoinnit 

koulutuksen ja etenkin digitaalisten taitojen 

tehostamiseen pysyvät unionin ensisijaisina 

painopisteinä; korostaa, että tämä ohjelma 

ei saa korvata aiemmin kansallisista 

talousarvioista rahoitettuja menoja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Tarkistus  49 

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 

98 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

98. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkotoimia ”Interrail-kortti Eurooppaan 18 

vuotta täyttäville” -hankkeen johdosta ja 

esittämään asiaan liittyvän ohjelman 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä riittävine vuosittaisine 

määrärahoineen, jotta voidaan kattaa 

kaikkien tiettynä vuotena 18 vuotta 

täyttävien nuorten eurooppalaisten 

maksutonta rautatiepassia koskevat 

hakemukset; painottaa, että tällainen hanke 

voisi olla keskiössä vahvistettaessa 

eurooppalaista tietoisuutta ja identiteettiä 

erityisesti vastakeinona populismin ja 

väärän tiedon levittämisen kaltaisille 

uhille; muistuttaa, että ohjelman tavoitteen 

saavuttamiseksi komissiolta odotetaan 

asianmukaista oikeusperustaa koskevaa 

ehdotusta;  

98. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkotoimia ”Interrail-kortti Eurooppaan” 

-hankkeen johdosta ja esittämään asiaan 

liittyvän ohjelman seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

riittävine vuosittaisine määrärahoineen, 

jotta voidaan kattaa kaikki hakemukset, 

joita laajan ikäskaalan nuoret lähettävät 

saadakseen eurooppalaisen 

rautatiepassin, joka on sosiaalisesti ja 

maantieteellisesti osallistava, kytkeytyy 

aina kasvatuksellisiin tavoitteisiin, 

perustuu multimodaaliseen ja hiilestä 

irtaantuneeseen liikenteeseen ja edellyttää 

edunsaajilta rahoitusosuutta osoituksena 

hankkeeseen sitoutumisesta; painottaa, 

että tällainen hanke voisi olla keskiössä 

vahvistettaessa eurooppalaista tietoisuutta 

ja identiteettiä erityisesti vastakeinona 

populismin ja väärän tiedon levittämisen 

kaltaisille uhille; muistuttaa, että ohjelman 

tavoitteen saavuttamiseksi komissiolta 

odotetaan asianmukaista oikeusperustaa 

koskevaa ehdotusta, ja korostaa, että 

ohjelma ei saisi heikentää minkään muun 

käynnissä olevan EU:n menestyksekkään 

ohjelman talousarviota;  

Or. en 
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