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Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 a viite (uusi)  

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 24. lokakuuta 

2017 annetun komission tiedonannon 

aiheesta ”Vahvempi ja uudistettu 

strateginen kumppanuus EU:n 

syrjäisimpien alueiden kanssa” (COM 

(2017) 623 final), 
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Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että nykyinen 

monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin 

vuonna 2013 ja ensimmäisen kerran siinä 

vähennettiin reaalisesti sekä 

maksusitoumus- että maksumäärärahoja 

edelliseen rahoitus- ja ohjelmakauteen 

verrattuna, vaikka Lissabonin 

sopimuksessa ja Eurooppa 2020 -

strategiassa vahvistetut unionin 

toimivaltuudet ja tavoitteet kasvoivat; 

ottaa huomioon, että maksusitoumus- ja 

maksumäärärahojen määrän välillä oli 

kehyksessä huomattava ero, mikä johti 

maksamattomien laskujen sumaan 

monivuotisen rahoituskehyksen kahtena 

ensimmäisenä vuonna; panee merkille, että 

monivuotisen rahoituskehyksen ja siihen 

liittyvien oikeusperustojen myöhäinen 

hyväksyminen aiheutti täytäntöönpanossa 

viivästyksiä, joiden vaikutukset tuntuvat 

yhä ja jotka saattavat johtaa 

maksupyyntöjen kasautumiseen nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen loppuun, 

mikä heijastuisi myös seuraavalle kaudelle; 

ottaa huomioon, että parlamentin 

vaatimuksesta monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisällytettiin uusia 

säännöksiä, jotta sen enimmäismäärät 

voidaan käyttää mahdollisimman hyvin ja 

A. ottaa huomioon, että nykyinen 

monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin 

vuonna 2013 ja ensimmäisen kerran siinä 

vähennettiin reaalisesti sekä 

maksusitoumus- että maksumäärärahoja 

edelliseen rahoitus- ja ohjelmakauteen 

verrattuna; toteaa, että se haittaa 

taloudellisen ja sosiaalisen koheesion 

ensisijaisuutta ja ajatusta EU:n sisäisestä 

yhteisvastuusta; ottaa huomioon, että 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

määrän välillä oli kehyksessä huomattava 

ero, mikä johti maksamattomien laskujen 

sumaan monivuotisen rahoituskehyksen 

kahtena ensimmäisenä vuonna; panee 

merkille, että monivuotisen 

rahoituskehyksen ja siihen liittyvien 

oikeusperustojen myöhäinen 

hyväksyminen aiheutti täytäntöönpanossa 

viivästyksiä, joiden vaikutukset tuntuvat 

yhä ja jotka saattavat johtaa 

maksupyyntöjen kasautumiseen nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen loppuun, 

mikä heijastuisi myös seuraavalle kaudelle; 

ottaa huomioon, että parlamentin 

vaatimuksesta monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisällytettiin uusia 

säännöksiä, jotta sen enimmäismäärät 

voidaan käyttää mahdollisimman hyvin ja 
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jotta voidaan säätää joustomekanismeista; jotta voidaan säätää joustomekanismeista; 

Or. en 

 


