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8.3.2018 A8-0048/50 

Tarkistus  50 

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 

101 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

101. toteaa, että modernisoitu yhteinen 

maatalouspolitiikka on olennaisen tärkeä, 

jotta varmistetaan elintarviketurva ja -

omavaraisuus, maaseutuasutuksen ja 

työpaikkojen säilyttäminen, kestävä 

kehitys, ympäristön ja maa- ja 

metsätalouden kestävyys ja terveellisten, 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että 

elintarvikkeita ja terveyttä koskevat 

vaatimukset ovat lisääntyneet, kuten myös 

tarve tukea maanviljelijöiden siirtymistä 

kohti ympäristöystävällisempiä 

viljelykäytäntöjä ja torjua 

ilmastonmuutosta; korostaa tarvetta tukea 

viljelijöiden toimeentuloturvaa ja 

vahvistaa YMP:n ja julkisten 

hyödykkeiden tarjonnan yhteyttä; 

korostaa, että YMP on yhdennetyimpiä 

politiikanaloja ja sitä rahoitetaan 

pääasiassa unionin tasolla kansallisen 

rahoituksen sijasta; 

101. korostaa, että tarvitaan kestävää 

maatalouspolitiikkaa, ja toteaa, että 

modernisoitu yhteinen maatalouspolitiikka 

(YMP) on olennaisen tärkeää, jotta 

voidaan saavuttaa sille perussopimuksissa 

asetetut tavoitteet; korostaa, että on 

varmistettava, että YMP-määrärahoilla 

saavutetaan asetetut tavoitteet 

tehokkaasti; korostaa tässä yhteydessä, 

että toimintalohkojen johdonmukaisuutta 

on lisättävä, jotta voidaan parantaa 

luonnonvarojen kestävää hoitoa sekä 

tähän YMP:n mukaisesti osoitettuja 

välineitä; toteaa, että tutkimuksen ja 

kehityksen infrastruktuurin 

kunnostaminen, nykyaikaistaminen ja 

laajentaminen sekä 

täydennyskoulutuksen asianmukainen 

tukeminen ovat tärkeitä osatekijöitä 

edistettäessä innovointia ja tuettaessa 
siirtymistä kestävämpiin ja 

ympäristöystävällisempiin 

viljelykäytäntöihin, joilla taataan 

elintarviketurva ja -turvallisuus; pitää 

myönteisenä komission tiedonannossa 

elintarvikkeiden ja maatalouden 

tulevaisuudesta esitettyä strategista 

lähestymistapaa, jonka mukaisesti 

jäsenvaltiot voivat joustavammin etsiä 

asianmukaiset keinot maatalousalansa 

kannustamiseksi saavuttamaan yhteiset 
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ympäristötavoitteet mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla; korostaa lisäksi 

tarvetta vahvistaa YMP:n ja todellista 

lisäarvoa tuottavien julkisten 

hyödykkeiden tarjonnan yhteyttä; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Tarkistus  51 

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 

102 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi säilytettävä kiinteinä 

hintoina vähintään nykytasolla 

27 jäsenvaltion unionissa; korostaa, että 

seuraavan YMP:n uudet haasteet 

edellyttävät kestävää rahoitusta, joka 

perustuu nykyisten politiikkojen ja 

tulevien tarpeiden analyyseihin; korostaa, 

että suorat tuet luovat selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja lujittavat 

sisämarkkinoita auttamalla estämään 

kilpailun vääristymistä jäsenvaltioiden 

välillä; vastustaa tässä mielessä kaikkea 

suorien tukien uudelleenkansallistamista 

ja kansallista yhteisrahoitusta; korostaa 

tarvetta jatkaa toimia tuotannon 

ylläpitämiseksi herkkien alueiden kannalta 

elintärkeillä aloilla, uudistaa maatalouden 

kriisivaraus, lisätä rahoitusta vastauksena 

erilaisiin suhdannekriiseihin herkillä 

aloilla, luoda uusia välineitä, joilla voidaan 

lievittää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

kehottaa komissiota jatkamaan suorien 

maksujen lähentymisprosessia ja 
varmistamaan, että elintarvikeketjua varten 

on käytössä tarvittava rahoitus- ja 

102. tähdentää, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

talousarviota olisi yksinkertaistettava ja 

siitä olisi tehtävä tulossuuntautuneempaa, 

ja olisi korostettava kohdennettua 

lähestymistapaa ja varmistettava seuranta 

ja valvonta talousarviota koskevan 

varmuuden vahvistamiseksi; korostaa, että 

seuraavassa YMP:ssä edellytetään 

riittävää rahoitusta siten, että 

maatalousalan tuen myöntäminen 

kytketään tuloksiin ja julkisten 

hyödykkeiden tarjontaan, samalla kun 

otetaan huomioon eräiden alueiden 

haavoittuvuus ja tarve jatkaa toimia 

tuotannon ylläpitämiseksi näiden alueiden 

kannalta elintärkeillä aloilla; korostaa 

tarvetta turvata maataloustuotanto EU:n 

kaikissa osissa, myös luonnonhaitta-

alueilla; korostaa tarvetta uudistaa 

maatalouden kriisivaraus ja luoda uusia 

välineitä ja mekanismeja, joilla voidaan 

lievittää hintojen epävakautta; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että 

elintarvikeketjua varten on käytössä 

tarvittava rahoitus- ja oikeuskehys, jotta 

voidaan torjua hyvän kauppatavan vastaisia 

käytäntöjä; 
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oikeuskehys, jotta voidaan torjua hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä; 

korostaa, että unionin maaseutualueilla 

on vakavia ongelmia ja ne tarvitsevat näin 

ollen erityistä tukea; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Tarkistus  52 

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 

103 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. korostaa kalatalousalan, 

meriympäristön ja ns. sinisen talouden 

sosioekonomista ja ekologista merkitystä 

ja niiden panosta unionin kestävään 

elintarvikeomavaraisuuteen, sillä ne 

varmistavat eurooppalaisen vesiviljelyalan 

ja kalastusalan kestävyyden ja lievittävät 

ympäristövaikutuksia; huomauttaa, että 

yhteinen kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

laatimaan uudelleen syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevan kalastusalan ohjelman, sillä 

tämä on hyvin tärkeä ohjelma unionin 

syrjäisimmille alueille; kehottaa 

säilyttämään nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kalastusalalle 

osoitettavien määrärahojen tason 

vähintään ennallaan ja lisäämään 

meriasioiden määrärahoja, jos ilmenee 

uusia tarpeita; varoittaa kovan brexitin 

mahdollisesta kielteisestä vaikutuksesta 

tähän alaan; toteaa, että muut 

rahoitusvälineet kuin avustukset, joita ei 

103. korostaa kalatalousalan, 

meriympäristön ja niin kutsutun sinisen 

talouden sosioekonomista ja ekologista 

merkitystä; huomauttaa, että yhteisen 

kalastuspolitiikan (YKP) mukainen meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttäminen 
kuuluu unionin yksinomaisen toimivallan 

piiriin; painottaa, että Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto (EMKR) on tärkein 

rahoitusväline YKP:n tukemiseen; 

tähdentää, että EMKR on 

yhteisrahoitusmekanismi, ja korostaa 

tässä yhteydessä, että YKP:n tavoitteiden 

saavuttamiseksi on säilytettävä erityisesti 

kalatalousalalle tarkoitettu avoin ja 

helppokäyttöinen rahasto, etenkin jotta 

voidaan edistää kilpailukykyistä, 

ekologisesti kestävää, taloudellisesti 

kannattavaa ja sosiaalisesti vastuullista 

kalastus- ja vesiviljelyalaa; varoittaa 

kovan brexitin mahdollisesta kielteisestä 

vaikutuksesta tähän alaan ja toteaa, että 

muut unionin talousarvion 

rahoitusvälineet voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia 

kalastus- ja merenkulkuasioissa; 
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tarvitse maksaa takaisin, voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Tarkistus  53 

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 

109 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

109. on valmis harkitsemaan ulkoisen 

rahoituksen välineiden järjestelmän 

yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista, 

kunhan sillä vain edistetään avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta, tehokkuutta, 

johdonmukaisuutta ja joustavuutta ja 

kunnioitetaan perustana olevien 

politiikkojen tavoitteita; kehottaa 

säilyttämään erilliset välineet liittymistä 

valmistelevaa tukea, naapuruustukea ja 

kehitys- ja humanitaarista apua varten 

niiden erityisten poliittisten ja 

rahoituksellisten ominaispiirteiden 

vuoksi; huomauttaa, että tällaisessa 

rakenteessa EKR olisi sisällytettävä 

talousarvioon laskematta sen menoja 

hyväksyttyihin enimmäismääriin ja ilman 

Afrikan rauhanrahastoa ja 

asiaankuuluvat erityisrahastot ja 

järjestelyt olisi otettava siihen 

avoimemmin mukaan; 

109. on valmis harkitsemaan ulkoisen 

rahoituksen välineiden järjestelmän 

yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista, 

kunhan sillä vain edistetään avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta, tehokkuutta, 

johdonmukaisuutta ja joustavuutta ja 

kunnioitetaan perustana olevien 

politiikkojen tavoitteita; korostaa, että 

näitä tavoitteita ei voida saavuttaa ilman 

hallintorakennetta, joka mahdollistaa 

poliittisen valvonnan, perustuu 

strategiaan ja on osallistava ja 

vastuullinen ja mahdollistaa parlamentin 

harjoittaman vahvan, demokraattisen ja 

avoimen valvonnan; kehottaa komissiota 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 

ehdottamaan välineiden uudistamiseksi 

suunnitelmaa, joka sisältää tällaisen 

hallintorakenteen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Tarkistus  54 

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 

109 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 109 a. arvostaa unionin sitoutumista 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin, 

demokratiaan, kansalaisyhteiskunnan 

tukemiseen ja humanitaariseen apuun ja 

arvostaa myös nykyisten välineiden 

erilaisia tavoitteita ja päämääriä sekä 

näiden välineiden poliittista ja strategista 

arvoa; korostaa, että uudistus ei saisi 

vesittää minkään välineen poliittisia 

tavoitteita; ottaa huomioon näihin 

välineisiin liittyvät huolenaiheet, jotka 

johtuvat niiden tavoitteisiin ja 

toteuttamiseen liittyvistä erityispiirteistä, 

ja edellyttää siksi, että pidetään edelleen 

yllä riippumattomia välineitä, jotka 

koskevat liittymistä edeltävää tukea, 

naapuruutta, kehitystä, humanitaarista 

apua sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia, 

koska näillä välineillä on erityisiä ja 

rahoituksellisia piirteitä; huomauttaa, että 

tällaisessa rakenteessa EKR olisi 

sisällytettävä talousarvioon laskematta 

sen menoja hyväksyttyihin 

enimmäismääriin ja ilman Afrikan 

rauhanrahastoa ja asiaankuuluvat 

erityisrahastot ja järjestelyt olisi otettava 

siihen avoimemmin mukaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Tarkistus  55 

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 

127 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 127 a. katsoo, että jos seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

päästään sopimukseen ennen Euroopan 

parlamentin vaaleja, vastavalitun 

parlamentin olisi hyväksyttävä edeltäjänsä 

neuvottelema alakohtainen lainsäädäntö, 

joka muodostaa perustan EU-ohjelmien 

seuraavalle sukupolvelle; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Tarkistus  56 

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 

127 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 127 b. katsoo, että vastavalittu 

parlamentti voi jäsentensä ehdottomalla 

enemmistöllä pyytää kuuden kuukauden 

kuluessa Euroopan parlamentin vaaleista, 

että komissio ehdottaa uudistettavaksi 

alakohtaista lainsäädäntöä, joka 

muodostaa perustan aiemmalla 

lainsäädäntökaudella hyväksytyn 

seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen mukaisille unionin 

seuraaville ohjelmille; 

Or. en 

 

 


