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8.3.2018 A8-0048/118 

Tarkistus  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 

89 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  89 b. pitää välttämättömänä sitä, että 

koheesiopolitiikka kattaa jatkossakin 

kaikki EU:n alueet ja säilyy pitkän 

aikavälin strategiaan ja näkymiin 

perustuvana unionin tärkeimpänä 

solidaarisuus-, kehitys- ja 

investointivälineenä, jolla on haasteiden 

mukaiset määrärahat; vaatii siksi, että 

EU:n menojen nykyinen yhden prosentin 

enimmäismäärä nostetaan vähintään 1,3 

prosenttiin unionin BKTL:sta, jotta 

voidaan jatkaa olemassa olevien 

politiikan alojen tukemista ja välttää 

uusien haasteiden rahoittamista niiden 

kustannuksella sekä säilyttää 

koheesiopolitiikan osuus – eli yli 

kolmasosa monivuotisesta 

rahoituskehyksestä – nykyisellä tasolla; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Tarkistus  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 

89 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  89 c. korostaa, että huolimatta siitä, että 

koheesiopolitiikan resurssit hyödyttävät 

ensiksi vähemmän kehittyneitä alueita, 

myös rikkaiden alueiden sisällä olevien 

köyhimpien kaupunki- ja 

maaseutualueiden olisi oltava 

koheesiopolitiikan ensisijaisia 

investointialueita; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Tarkistus  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. pitää erittäin tärkeänä, että 

koheesiopolitiikan rahoitus säilytetään 

vuoden 2020 jälkeen 27 jäsenvaltion 

unionissa vähintään vuosien 2014–2020 

rahoituksen tasolla pysyvinä hintoina; 

korostaa, että BKT:n olisi edelleen oltava 

yksi koheesiopolitiikan varojen jakamisen 

perusteista, mutta katsoo, että sitä olisi 

täydennettävä muilla sosiaalisilla, 

ekologisilla ja demografisilla 

indikaattoreilla, jotta kaikissa 

jäsenvaltioissa voidaan ottaa paremmin 

huomioon unionin alueiden väliset ja 

niiden sisäiset uudentyyppiset 

eriarvoisuudet; kannattaa lisäksi niiden 

osatekijöiden jatkamista uudella 

ohjelmakaudella, joiden avulla 

koheesiopolitiikasta tehtiin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

uudenaikaisempaa ja 

tulossuuntautuneempaa ja joita ovat 

temaattinen keskittäminen, 

ennakkoehdot, tuloskehys ja yhteys 

talouden ohjausjärjestelmään; 

90. pitää erittäin tärkeänä, että 

koheesiopolitiikan rahoitus säilytetään 

vuoden 2020 jälkeen 27 jäsenvaltion 

unionissa vähintään vuosien 2014–2020 

rahoituksen tasolla pysyvinä hintoina; on 

erittäin huolissaan komission 

viimeaikaisista ilmoituksista, joiden 

mukaan seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä koheesiopolitiikkaan 

kohdistuisi laajoja talousarvioleikkauksia, 

joiden vuoksi tietyt tai jopa useimmat 

alueet poistuisivat koheesiopolitiikan 

piiristä; kannattaa talousarviota, joka 

vastaa alueiden haasteita, ja toteaa, että 

koheesiopolitiikasta ei saa tehdä 

joustotekijää; muistuttaa, että kaikkien 

unionin alueiden kuuluminen mukaan 

koheesiopolitiikkaan on kysymys, josta 

Euroopan parlamentti ei neuvottele; 
korostaa, että BKT:n olisi edelleen oltava 

yksi koheesiopolitiikan varojen jakamisen 

perusteista, mutta katsoo, että sitä olisi 

täydennettävä muilla sosiaalisilla, 

ekologisilla ja demografisilla 

indikaattoreilla, jotta kaikissa 

jäsenvaltioissa voidaan ottaa paremmin 

huomioon unionin alueiden väliset ja 
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niiden sisäiset uudentyyppiset 

eriarvoisuudet; on vakuuttunut, että 

tulevan koheesiopolitiikan yksi merkittävä 

haaste on riittävän tuen antaminen 

keskitulotason alueille, jotta niiden 

myönteinen kehitys jatkuu, ja että 

koheesiopolitiikan on vähennettävä eroja 

sekä alueiden välillä että niiden sisällä ja 

estettävä haavoittuvien alueiden 

jälkeenjääminen siten, että harkitaan 

siirtymäalueiden luokan käytössä olevien 

varojen määrän ja osuuden lisäystä; 
kannattaa lisäksi niiden osatekijöiden, 

kuten temaattisen keskittämisen ja 

tuloskehyksen, jatkamista uudella 

ohjelmakaudella, joiden avulla 

koheesiopolitiikasta tehtiin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

uudenaikaisempaa ja 

tulossuuntautuneempaa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Tarkistus  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 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 

90 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  90 a. toistaa kantansa, jonka mukaan 

koheesiopolitiikalle ei saa asettaa mitään 

unionin tason ehtoja, joihin paikalliset ja 

alueelliset viranomaiset tai muut 

edunsaajat eivät voi vaikuttaa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Tarkistus  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 

90 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  90 b. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

varattava tarvittavat varat taloudellisen, 

sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden toteutumiselle 

unionin syrjäisimmillä alueilla sekä näitä 

alueita koskeville erityistoimenpiteille, 

joista määrätään Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 

artiklassa, niiden tavoitteiden ja 

periaatteiden mukaisesti, jotka 

vahvistetaan komission tiedonannossa 

”Vahvempi ja uudistettu strateginen 

kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 

kanssa”; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Tarkistus  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 

91 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

91. on vahvasti sitoutunut SEUT-

sopimuksen 9 artiklasta johtuviin 

sitoumuksiin sosiaalisen Euroopan 

luomiseksi ja Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin täytäntöön panemiseksi 

perustuen erittäin kilpailukykyisen 

sosiaalisen markkinatalouden kestävään 

kasvuun, pyrkien täystyöllisyyteen ja 

sosiaaliseen edistykseen sekä edistäen 

naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, 

sukupolvien välistä solidaarisuutta ja lasten 

oikeuksien suojelua perussopimuksen 

mukaisesti; korostaa täytäntöönpanon 

edellyttävän, että sosiaalipolitiikkaan 

osoitetaan riittävä rahoitus, ja tähdentää, 

että tämän tähden on lisättävä rahoitusta 

näiden tavoitteiden saavuttamista 

edistäville olemassa oleville välineille, 

joita ovat erityisesti ESR, 

nuorisotyöllisyysaloite, vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, 

EGR ja EaSI; vaatii niiden turvaamista 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ja niiden 

täytäntöönpanon jatkamista ensisijaisesti 

avustuksin; 

91. on vahvasti sitoutunut 

suuntaamaan uudelleen Euroopan 

rakentamisen sosiaalisen Euroopan 

luomiseksi ja Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin täytäntöön panemiseksi 

pyrkien täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen 

edistykseen sekä edistäen naisten ja 

miesten välistä tasa-arvoa, sukupolvien 

välistä solidaarisuutta ja lasten oikeuksien 

suojelua SEUT-sopimuksen mukaisesti; 

korostaa täytäntöönpanon edellyttävän, että 

sosiaalipolitiikkaan osoitetaan riittävä 

rahoitus, ja tähdentää, että tämän tähden on 

lisättävä rahoitusta näiden tavoitteiden 

saavuttamista edistäville olemassa oleville 

välineille, joita ovat erityisesti ESR, 

nuorisotyöllisyysaloite, vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahasto, 

EGR ja EaSI; vaatii, ettei niitä ainoastaan 

turvata seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, vaan myös lujitetaan 

taloudellisesti vastaamaan niiden 

tavoitteita, ja vaatii, että niiden 

täytäntöönpanoa jatketaan ensisijaisesti 

avustuksin; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Tarkistus  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

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 

93 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

93. korostaa, että erityisesti ESR:n olisi 

laajennettava sen 

työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä 

koskevaa tukea parantamalla 

työmarkkinaosapuolien valmiuksien 

kehittämistä unionissa, myös alakohtaisesti 

ja alojen välillä, ja että tämän sitoumuksen 

olisi oltava pakollinen jäsenvaltioille 

kaikilla unionin alueilla; 

93. korostaa, että erityisesti ESR:n olisi 

laajennettava sen 

työmarkkinavuoropuhelun kehittämistä 

koskevaa tukea parantamalla 

työmarkkinaosapuolien valmiuksien 

kehittämistä unionissa, myös alakohtaisesti 

ja alojen välillä, ja että tämän sitoumuksen 

olisi oltava pakollinen jäsenvaltioille 

kaikilla unionin alueilla; vaatii, että ESR:n 

olisi tuettava siirtymistä kiertotalouteen 

tarjoamalla ja lisäämällä tukea 

työntekijöiden koulutukseen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Tarkistus  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 

99 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  99 a. muistuttaa, että 

vapaakauppasopimukset eivät ainoastaan 

vähennä työpaikkoja erityisesti 

maataloudessa, vaan hyvin usein 

vaarantavat taloudellisen ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden ja lisäävät 

työntekijöiden vaikeuksia ja yleistä 

tyytymättömyyttä; katsoo, että solidaarista 

protektionismia koskeva johdonmukainen 

strategia vähentäisi liiketoiminnan 

ulkoistamista ja helpottaisi 

teollisuustuotannon 

uudelleensijoittamista EU:n sisällä; pitää 

tärkeänä aitoa unionin laajuista 

teollisuuspolitiikkaa, jolla luodaan 

kestävää ja osallistavaa kasvua; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Tarkistus  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 

99 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  99 b. ottaa huomioon muuttajien 

vastaanottoon liittyvän kriisin 

aiheuttaman humanitaarisen hädän, 

minkä vuoksi unionin 

lainvalvontaviranomaisten apuna olisi 

oltava EU:n virasto, jonka tehtävä 

keskittyy henkilöiden suojeluun, 

humanitaariseen apuun ja 

pelastusoperaatioihin, jotta taataan 

kaikkien perusoikeudet, riippumatta siitä, 

ovatko he unionin kansalaisia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Tarkistus  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 

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. 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; torjuu kaikki yritykset 

uudelleenkansallistaa YMP:n 

kustannukset ja korostaa sellaisten 

julkisten sääntelymekanismien tarvetta, 

joilla säännellään tuotantoa ja 

markkinoita, jotta varmistetaan 

oikeudenmukaiset tuottajahinnat ja 
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viljelijöiden vakaat ja oikeudenmukaiset 

tulot; 

Or. en 

 

 


