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8.3.2018 A8-0048/79 

Tarkistus  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Miguel Urbán Crespo 

 

Mietintö A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Seuraava monivuotinen rahoituskehys:  vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 

koskevan parlamentin kannan valmistelu 

2017/2052(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 b. katsoo, että unionin vastuulla on 

tarjota parempia tulevaisuudennäkymiä 

nuorille sukupolville, jotka kärsivät 

unionin viime vuosikymmenten aikana 

toteuttamien talouspolitiikkojen 

haitallisista vaikutuksista; on päättänyt 

laajentaa huomattavasti Erasmus+ 

-lippulaivaohjelmaansa, jonka pitäisi 

hyödyttää kaikkia eurooppalaisia nuoria 

eikä pelkästään rajallista määrää 

opiskelijoita, joilla on varaa asua 

ulkomailla, sillä tämä ohjelma ei voi 

toistaiseksi tyydyttää hyvin 

korkeatasoisten hakijoiden erittäin 

korkeaa kysyntää, koska tämän politiikan 

rahoituksen taso nykyisessä 

talousarviossa on riittämätön; ehdottaa, 

että Erasmus+ -ohjelman rahoitusta olisi 

lisättävä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ja että siitä vähintään 

puolet olisi osoitettava huonommassa 

asemassa olevien sosiaaliluokkien 

nuorille; kannustaa vahvistamaan 

merkittävästi tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelmaa; vaatii aidosti edistämään 

nuorisotyöttömyyden torjuntaa ja mikro-, 

pienten ja keskisuurten yritysten sekä 

yhteisötalouden yritysten tukemista 
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osoittamalla nuorisotyöllisyysaloitteen ja 

yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman 

(COSME) mukaisille ohjelmille enemmän 

varoja; tukee lisäksi Verkkojen Eurooppa 

2.0 -välineen lujittamista; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Tarkistus  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 

9 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 c. kehottaa unionia lisäämään 

toimiaan yhteenkuuluvuuden ja 

lähentymisen elvyttämiseksi Euroopassa; 

ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahaston 

budjetti kaksinkertaistetaan, jotta voidaan 

paneutua työttömyyteen ja tehdä loppu 

jatkuvista sosiaalisista eroista 

Euroopassa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Tarkistus  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa unionia kantamaan 

vastuunsa nykyisen rahoituskehyskauden 

aikana esiin tulleilla kolmella kehittyvällä 

politiikan alalla, joilla on sisäinen ja 

ulkoinen ulottuvuus, 

 

– kehittämällä kattavan 

turvapaikka-, muuttoliike- ja 

kotouttamispolitiikan ja rahoittamalla sen 

sekä puuttumalla muuttoliikkeen ja 

väestön pakkosiirtojen perimmäisiin 

syihin kolmansissa maissa 

 

– vahvistamalla ulkorajojen 

suojelua ja edistämällä vakautta, 

erityisesti turvaamalla ihmisoikeudet 

kolmansissa maissa, konfliktien ehkäisyä 

ja ulkoisia kehityspolitiikkoja 

 

– huolehtimalla unionin 

kansalaisten yhteisestä sisäisestä 

turvallisuudesta, yhdistämällä 

puolustusalan tutkimusta ja resursseja ja 

korostamalla samalla, että näiden alojen 

toimia ei saisi toteuttaa unionin 

Poistetaan. 
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kehityspolitiikkojen kustannuksella; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Tarkistus  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että tulevan kehyksen 

odotetaan sisältävän kaksi uutta 

rahoitustuen muotoa, jotka ovat näkyvästi 

esillä unionin talouspolitiikan agendalla: 

investointitukijärjestelmien, kuten 

Euroopan strategisten investointien 

rahaston (ESIR-rahasto), jatkaminen ja 

euroalueen jäsenvaltioiden 

vakautusjärjestelyn kehittäminen 

mahdollisesti ehdotetun Euroopan 

valuuttarahaston avulla, mihin 

yhdistetään euroon liittymässä oleville 

jäsenvaltioille tarkoitettu erityinen 

lähentymisväline; 

11. korostaa, että tulevan kehyksen 

odotetaan sisältävän kaksi uutta 

rahoitustuen muotoa, kuten Euroopan 

strategisten investointien rahasto; vaatii, 

että näissä ohjelmissa noudatetaan 
unionin sosiaalisen, taloudellisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta; 

katsoo, että Euroopan valuuttarahastoa 

koskeva ehdotus voisi olla osa Euroopan 

yhteenkuuluvuuden vahvistamisen 

tavoitetta edellyttäen, että sen toimia ei 

rajoiteta yksinomaan euroalueelle, että 

siitä hyötyisivät ensisijaisesti kehityksen ja 

pääomamarkkinoille pääsyn kannalta 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 

alueet ja että sillä ei määrätä 

säästötoimia, joilla on haitallisia 

vaikutuksia alueisiin ja jäsenvaltioihin; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Tarkistus  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 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 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. vahvistaa jälleen periaatteen, jonka 

mukaan uusiin poliittisiin painopisteisiin 

olisi liitettävä uusia rahoitusvaroja 

riippumatta siitä, syntyvätkö ne uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen 

hyväksymisen tai sen täytäntöönpanon 

aikana, ja tähdentää, että uusien tarpeiden 

rahoittaminen ei saisi vaarantaa nykyisiä 

politiikkoja ja ohjelmia; edellyttää myös, 

että käyttöön otetaan riittävästi 

joustosäännöksiä, jotta voidaan vastata 

monivuotisen rahoituskehyksen 

voimassaoloaikana mahdollisesti syntyviin 

odottamattomiin tilanteisiin; 

13. vastustaa tässä yhteydessä kaikkea 

EU:n talousarvion määrärahojen 

nimellistä vähentämistä seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

vahvistaa jälleen periaatteen, jonka 

mukaan uusiin poliittisiin painopisteisiin 

olisi liitettävä uusia rahoitusvaroja 

riippumatta siitä, syntyvätkö ne uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen 

hyväksymisen tai sen täytäntöönpanon 

aikana, ja tähdentää, että uusien tarpeiden 

rahoittaminen ei saisi vaarantaa nykyisiä 

politiikkoja ja ohjelmia; edellyttää myös, 

että käyttöön otetaan riittävästi 

joustosäännöksiä, jotta voidaan vastata 

monivuotisen rahoituskehyksen 

voimassaoloaikana mahdollisesti syntyviin 

odottamattomiin tilanteisiin; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Tarkistus  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. katsoo, että unionista voi tulla 

vahvempi ja kunnianhimoisempi vain, jos 

sen rahoitusta lisätään; ottaa huomioon 

edellä mainitut haasteet ja painopisteet 

sekä Yhdistyneen kuningaskunnan eron 

unionista ja kehottaa siksi kasvattamaan 

unionin talousarviota huomattavasti; 

arvioi, että monivuotisessa 

rahoituskehyksessä tarvittavat menojen 

enimmäismäärät ovat 1,3 prosenttia 

27 jäsenvaltion BKTL:sta lukuun 

ottamatta useita välineitä, joiden 

määrärahat eivät sisälly monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismääriin; 

14. katsoo, että unionista voi tulla 

vahvempi ja kunnianhimoisempi vain, jos 

se muuttuu siten, että se vastaa paremmin 

kansalaisten odotuksiin, jotka koskevat 

solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta, 

turvapaikkapolitiikkaa, 

ympäristönsuojelua ja biologista 

monimuotoisuutta, talouden ja energia-

alan muuttamista 

ympäristöystävällisemmäksi, sosiaalista 

kehitystä sekä tutkimuksen ja 

koulutuksen tukemista; arvioi, että 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

tarvittavien menojen enimmäismäärien 

olisi saavutettava perussopimusten 

sallima 27 jäsenvaltion BKTL: n 

enimmäisosuus; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Tarkistus  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. korostaa, että nykyisiä 

enimmäismääriä on lisättävä 

merkittävästi, jotta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä tulee EU:n 

meno-ohjelmien joustava ja järjestäytynyt 

järjestelmä, jossa on riittävästi resursseja 

keskeisiä toimintalinjoja varten; korostaa, 

että tämä ei ole mahdollista ilman, että 

puututaan todellisen taloudellisen 

lähentymisen puutteeseen, vähennetään 

tasa-arvoa uhkaavia tekijöitä, edistetään 

investointeja tuotantomallien muutoksiin, 

puututaan ilmastonmuutokseen ja 

edistetään yhteistyötä paremmissa 

olosuhteissa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Tarkistus  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 

14 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 b. korostaa, että vuoden 1970 

Wernerin raportin ja vuoden 1977 

McDougallin raportin mukaan unionin 

on lisättävä julkisia varojaan paljon 

yksinkertaisemmin ulkoisen maksutaseen 

epätasapainon korjaamiseksi ja että tästä 

syystä neljän prosentin 

BKTL-maksuosuus unionin talousarvioon 

on välttämätön siirtymävaiheena 

korkeammalle tasolle, jotta voidaan 

poistaa olemassa olevat erot; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Tarkistus  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. katsoo ehdottomasti, että ellei 

neuvosto hyväksy unionin talousarvioon 

maksettavien kansallisten maksuosuuksien 

huomattavaa kasvattamista, ainoa keino 

rahoittaa seuraava monivuotinen 

rahoituskehys asianmukaisesti on ottaa 

käyttöön uusia aidosti unionin omia varoja; 

15. katsoo ehdottomasti, että ellei 

neuvosto hyväksy unionin talousarvioon 

maksettavien kansallisten maksuosuuksien 

huomattavaa kasvattamista, ainoa keino 

rahoittaa seuraava monivuotinen 

rahoituskehys asianmukaisesti on ottaa 

käyttöön uusia aidosti unionin omia varoja; 

korostaa kuitenkin, että EU:n 

talousarvion perusta ei saisi olla 

pelkästään BKTL, mikä tekisi 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

epäoikeudenmukaisen, epätasapainoisen 

ja asteittaisen ohjelmoinnin osalta 

puutteellisen; katsoo lisäksi, että 

seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen rahoituksessa olisi 

otettava huomioon sosiaaliset tekijät, 

kuten työttömyys, julkishyödykkeiden 

saatavuus ja paikalliset bruttotulot 

heikoimmassa asemassa olevilla alueilla 

ja esikaupunkialueilla; 

Or. en 

 

 


