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8.3.2018 A8-0048/69 

Tarkistus  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL-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 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 c. muistuttaa, että nykymuodossaan 

oleva Euroopan unioni on rakennettu 

ilman Euroopan kansoja ja että 

seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä se olisi pyrittävä 

muuttamaan ympäristöystävällisemmäksi 

ja sosiaalisesti oikeudenmukaisemmaksi 

Euroopaksi; katsoo, että seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä olisi 

pidettävä osana strategiaa, jolla 

vahvistetaan Euroopan unionin keskeinen 

tavoite taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, sekä 

osana laajempaa pohdintaa Euroopan 

jälleenrakentamisesta kaikkien 

kansalaisten hyväksi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Tarkistus  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

GUE/NGL-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 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. on vakuuttunut siitä, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

perustuttava unionin vakiintuneisiin 

politiikkoihin ja painopisteisiin, joiden 

tavoitteena on rauhan, demokratian, 

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon vaaliminen, 

hyvinvoinnin, pitkäaikaisen ja kestävän 

talouskasvun, tutkimuksen ja innovoinnin 

vauhdittaminen, laadukkaiden ja 

ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, 

ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden ja jäsenvaltioiden ja 

kansalaisten välisen yhteisvastuun 

edistäminen; pitää näitä pilareita 

ennakkoedellytyksenä sisämarkkinoiden 

ja talous- ja rahaliiton asianmukaiselle 

toiminnalle sekä unionin aseman 

vahvistamiselle maailmassa; katsoo, että 

unionin tulevien pyrkimysten kannalta ne 

ovat tärkeämpiä kuin koskaan; 

4. on vakuuttunut siitä, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

perustuttava unionin vakiintuneisiin 

politiikkoihin ja painopisteisiin, joiden 

tavoitteena on rauhan, demokratian, 

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon vaaliminen, 

hyvinvoinnin, pitkäaikaisen ja kestävän 

talouskasvun, tutkimuksen ja innovoinnin 

vauhdittaminen, lakisääteisillä oikeuksilla 

varustettujen laadukkaiden ja 

ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, 

ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden ja jäsenvaltioiden ja 

kansalaisten välisen yhteisvastuun 

edistäminen; katsoo, että sen olisi 

johdettava vähähiiliseen kiertotalouteen; 

korostaa, että mitään Euroopan maata ei 

saisi jättää kestävän kasvun ulkopuolelle, 

vaikka maa ei edes olisi EU:n jäsen; 
katsoo, että unionin tulevien pyrkimysten 

kannalta nämä maat ovat tärkeämpiä kuin 

koskaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Tarkistus  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL-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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. katsoo, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

annettava unionille mahdollisuus tarjota 

ratkaisuja ja selviytyä vahvempana 

vuosikymmenen kriiseistä, joita ovat muun 

muassa taloudellinen ja rahoitukseen 

liittyvä taantuma, nuorisotyöttömyys, 

hellittämätön köyhyys ja sosiaalinen 

syrjäytyminen, muuttoliike- ja 

pakolaisilmiö, ilmastonmuutos ja 

luonnonkatastrofit, ympäristön tilan 

huononeminen ja biologisen 

monimuotoisuuden väheneminen sekä 

terrorismi ja epävakaus; tähdentää, että 

näillä maailmanlaajuisilla, rajatylittävillä 

haasteilla on sisäisiä vaikutuksia ja ne 

paljastavat kansantalouksiemme ja 

yhteiskuntiemme keskinäisen riippuvuuden 

ja osoittavat yhteisten toimien 

tarpeellisuuden; 

5. katsoo, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

annettava unionille mahdollisuus tarjota 

ratkaisuja ja selviytyä vahvempana 

vuosikymmenen kriiseistä, joita ovat muun 

muassa taloudellinen ja rahoitukseen 

liittyvä taantuma, nuorisotyöttömyys, 

hellittämätön köyhyys ja sosiaalinen 

syrjäytyminen, muuttoliike- ja 

pakolaisilmiö, ilmastonmuutos ja 

luonnonkatastrofit, ympäristön tilan 

huononeminen ja biologisen 

monimuotoisuuden väheneminen sekä 

terrorismi ja epävakaus; tähdentää, että 

näillä maailmanlaajuisilla, rajatylittävillä 

haasteilla on sisäisiä vaikutuksia ja ne 

paljastavat kansantalouksiemme ja 

yhteiskuntiemme keskinäisen riippuvuuden 

ja osoittavat yhteisten toimien 

tarpeellisuuden; pitää tärkeänä säilyttää 

myös seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen kiintopisteen pidemmän 

aikavälin haasteissa ja sitoumuksissa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Tarkistus  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

GUE/NGL-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 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. toteaa, että olisi otettava käyttöön 

erityisjärjestelmä, jolla osoitetaan 

yhteisvastuuta sekä avustetaan ja 

vahvistetaan alhaisesta tulotasosta ja 

kasvusta kärsineitä jäsenvaltioita, jotka 

ovat vaikeuksissa pitkän aikavälin 

köyhtymisen ja työttömyyden kanssa, ja 

helpotetaan mahdollisuuksia saada 

pikaisesti EU:n rahoitusta hätätilanteita 

varten; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Tarkistus  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

GUE/NGL-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 

5 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 b. kehottaa EU:ta olemaan 

uhraamatta koheesiopolitiikkaa; 

Or. en 

 

 


