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8.3.2018 A8-0048/91 

Tarkistus  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 

22 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. katsoo, että 5 + 5 -malli varmistaisi 

parlamentin poliittisten huolenaiheiden 

huomioon ottamisen kunkin vaalikauden 

aikana; toteaa, että se voisi tarjota myös 

enemmän joustoa ohjelmien 

hallinnointiin tehtäviin muutoksiin, kun 

voitaisiin ottaa huomioon talouden syklit 

ja tarjota mahdollisuus päättää laajasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä lama-

aikoina ja maltillisemmasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

talouden noususuhdanteiden aikoina 

ilman, että menetetään pitkän aikavälin 

ohjelmien vakaus, jonka olisi jatkuttava 

yli 10 vuoden jakson, jos tämä katsotaan 

tarkoituksenmukaiseksi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Tarkistus  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, 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 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. painottaa, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt 

huomattavien määrien käyttöönoton 

monivuotista rahoituskehystä koskevaan 

asetukseen sisältyvistä joustovälineistä ja 

erityisrahoitusvälineistä varmistaakseen 

lisämäärärahat, joita on tarvittu vakaviin 

kriiseihin vastaamiseen tai uusien 

poliittisten painopisteiden rahoittamiseen; 

26. painottaa, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt 

huomattavien määrien käyttöönoton 

monivuotista rahoituskehystä koskevaan 

asetukseen sisältyvistä joustovälineistä ja 

erityisrahoitusvälineistä varmistaakseen 

lisämäärärahat, joita on tarvittu vakaviin 

kriiseihin vastaamiseen tai uusien 

poliittisten painopisteiden rahoittamiseen; 

pitää valitettavana, että on toteutettu 

joitakin varojen uudelleen kohdentamisia 

ohjaamalla varoja joitakin ohjelmia 

koskevista budjettikohdista muihin 

ohjelmiin, pääasiassa koheesiopolitiikan 

tapauksessa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Tarkistus  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. katsoo näin ollen, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen 

joustosäännökset ovat toimineet hyvin ja 

tarjonneet ratkaisuja, kun on tarvittu 

huomattavan paljon rahoitusta etenkin 

muuttoliike- ja pakolaishaasteisiin 

vastaamiseksi ja investointivajeeseen 

puuttumiseksi; palauttaa mieliin, että 

parlamentti pani alulle useat näistä 

säännöksistä ja puolusti niitä 

painokkaasti edellisissä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä käydyissä 

neuvotteluissa; 

27. katsoo näin ollen, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen 

joustosäännöksillä ei ole kyetty löytämään 
ratkaisuja, kun on tarvittu huomattavan 

paljon rahoitusta yhteisen edun hyväksi 

Euroopan laajuisesti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Tarkistus  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, 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 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. katsoo, että EGR tarjoaa unionin 

solidaarisuutta ja tukea työntekijöille, jotka 

ovat menettäneet työpaikkansa 

globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 

huomattavien rakenteellisten muutosten tai 

maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin 

vuoksi, mutta rahasto ei ole hyödyntänyt 

täyttä potentiaaliaan ja sen käyttöä 

voitaisiin vielä parantaa ja se voitaisiin 

sisällyttää kaikissa jäsenvaltioissa pitkän 

aikavälin strategiaan, jotta irtisanotut 

työntekijät voitaisiin saavuttaa tehokkaasti 

ja jotta he pääsisivät takaisin 

työmarkkinoille; katsoo, että EGR:n 

tulevassa tarkistuksessa olisi tarkasteltava 

rahaston soveltamisalaa ja parannettava sen 

koordinointia muiden välineiden kanssa; 

katsoo, että uudessa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä tarkistetulle EGR:lle 

osoitettavan vuotuisen rahoituksen määrän 

olisi pysyttävä vähintään ennallaan; 

42. katsoo, että EGR tarjoaa unionin 

solidaarisuutta ja tukea työntekijöille, jotka 

ovat menettäneet työpaikkansa 

globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan 

huomattavien rakenteellisten muutosten tai 

maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin 

vuoksi, mutta rahasto ei ole hyödyntänyt 

täyttä potentiaaliaan ja sen käyttöä 

voitaisiin vielä parantaa ja se voitaisiin 

sisällyttää kaikissa jäsenvaltioissa pitkän 

aikavälin strategiaan, jotta irtisanotut 

työntekijät voitaisiin saavuttaa tehokkaasti 

ja jotta he pääsisivät takaisin 

työmarkkinoille, jolloin turvattaisiin 

varma ja kestävä työllisyys; katsoo, että 

EGR:n tulevassa tarkistuksessa olisi 

tarkasteltava rahaston soveltamisalaa ja 

parannettava sen koordinointia muiden 

välineiden kanssa; katsoo, että uudessa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

tarkistetulle EGR:lle osoitettavan vuotuisen 

rahoituksen määrän olisi pysyttävä 

vähintään ennallaan; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Tarkistus  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. on yhtä mieltä siitä, että todellisen 

eurooppalaisen lisäarvon saavuttamista 

olisi pidettävä yhtenä keskeisistä unionin 

toimielimiä ohjaavista periaatteista 

päätettäessä seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen menotyypeistä; panee 

kuitenkin merkille tämän käsitteen 
erilaiset tulkinnat ja kehottaa esittämään 

yhden selkeän ja helppotajuisen 

määritelmän olennaisista kriteereistä ja 

ottamaan niissä huomioon alueelliset 

erityispiirteet ja sisällyttämään niihin 

tarvittaessa mitattavissa olevia 

tulosindikaattoreita; varoittaa yrityksistä 

käyttää tätä määritelmää unionin 

politiikkojen ja ohjelmien 

asiaankuuluvuuden kyseenalaistamiseen 

pelkästään kvantitatiivisten tai lyhyen 

aikavälin taloudellisten näkökohtien 

perusteella; 

50. panee merkille eurooppalaisen 

lisäarvon monet erilaiset tulkinnat; 

varoittaa yrityksistä käyttää tätä 

määritelmää unionin politiikkojen ja 

ohjelmien asiaankuuluvuuden 

kyseenalaistamiseen pelkästään 

kvantitatiivisten tai lyhyen aikavälin 

taloudellisten näkökohtien perusteella; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Tarkistus  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. katsoo, että varainkäytön 

parantaminen, toisin sanoen jokaisen 

unionin talousarvioon sisältyvän euron 

käyttäminen tehokkaasti ja 

syrjimättömästi, onnistuu paitsi 

ohjaamalla unionin varoja nykyisten 

menojen perusteellisen arvioinnin 

perusteella toimiin, joilla on suurin 

eurooppalainen lisäarvo ja jotka 

parantavat eniten unionin politiikkojen ja 

ohjelmien tuloksellisuutta, myös luomalla 

enemmän yhteisvaikutuksia unionin 

talousarvion ja kansallisten talousarvioiden 

välille ja huolehtimalla menorakenteen 

konkreettisesta parantamisesta; kannattaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksessa 2016 esitettyjä 

suosituksia, jotka koskevat indikaattorien 

tehokkaita mittauspuitteita, sujuvampaa ja 

tasapainoisempaa tuloksellisuusraportointia 

ja arviointitulosten parempaa saatavuutta; 

52. katsoo, että varainkäytön 

parantamisen, toisin sanoen jokaisen 

unionin talousarvioon sisältyvän euron 

käyttämisen tehokkaasti ja syrjimättömästi, 

olisi perustuttava nykyisten menojen 

perusteelliseen arviointiin ja tätä olisi 

edistettävä luomalla enemmän 

yhteisvaikutuksia unionin talousarvion ja 

kansallisten talousarvioiden välille ja 

huolehtimalla menorakenteen 

konkreettisesta parantamisesta; kannattaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksessa 2016 esitettyjä 

suosituksia, jotka koskevat indikaattorien 

tehokkaita mittauspuitteita, sujuvampaa ja 

tasapainoisempaa tuloksellisuusraportointia 

ja arviointitulosten parempaa saatavuutta; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Tarkistus  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, 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 

53 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  53 a. toteaa jälleen, että EU:n 

rakennerahastoja ei saa käyttää tavalla, 

jolla tuetaan suoraan tai epäsuorasti 

palveluiden tai tuotannon siirtämistä 

toisiin jäsenvaltioihin; 

Or. en 

 

 


