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8.3.2018 A8-0048/136 

Tarkistus  136 

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

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

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 

109 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  109 a. vastustaa kaikkien ulkoisten 

välineiden yhdistämistä yhdeksi 

välineeksi, koska demokraattinen 

valvonta, varojen ja menojen jäljitettävyys 

sekä parlamentaarinen valvonta 

vaikeutuvat ja rajoittuvat entisestään; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Tarkistus  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 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 

111 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

111. katsoo, että uusi otsake 

”Turvallisuus, rauha ja vakaus kaikille” 

osoittaisi unionin pitävän tätä uutta 

poliittista vastuuta painopisteenä, toisi 

esiin sen erityisluonteen ja loisi 

johdonmukaisuutta sen sisäisen ja 

ulkoisen ulottuvuuden välille; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Tarkistus  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, 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 

113 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

113. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

tuettava Euroopan puolustusunionin 

perustamista; ottaa huomioon komission 

tätä asiaa koskevat ilmoitukset ja odottaa 

niiden jälkeen asiaa koskevia 

lainsäädäntöehdotuksia, mukaan lukien 

unionin erityinen puolustusalan 

tutkimusohjelma sekä teollisen 

kehittämisen ohjelma, jota 

täydennettäisiin jäsenvaltioiden 

investoinneilla yhteisiin 

kalustohankintoihin; ilmaisee tässä 

yhteydessä olevansa vakaasti sitä mieltä, 

että uudet poliittiset painopisteet olisi 

rahoitettava lisärahoituksen turvin; 

palauttaa mieliin, että puolustusyhteistyön 

lisääminen, tutkimuksen ja välineistön 

kokoaminen yhteen ja päällekkäisyyksien 

poistaminen edistävät Euroopan 

puolustusteollisuuden strategista 

riippumattomuutta ja kilpailukykyä ja 

johtavat huomattaviin 

tehokkuushyötyihin, joiden määräksi on 

usein arvioitu noin 26 miljardia euroa 

vuodessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Tarkistus  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 

113 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

113. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

tuettava Euroopan puolustusunionin 

perustamista; ottaa huomioon komission 

tätä asiaa koskevat ilmoitukset ja odottaa 

niiden jälkeen asiaa koskevia 

lainsäädäntöehdotuksia, mukaan lukien 

unionin erityinen puolustusalan 

tutkimusohjelma sekä teollisen 

kehittämisen ohjelma, jota 

täydennettäisiin jäsenvaltioiden 

investoinneilla yhteisiin 

kalustohankintoihin; ilmaisee tässä 

yhteydessä olevansa vakaasti sitä mieltä, 

että uudet poliittiset painopisteet olisi 

rahoitettava lisärahoituksen turvin; 

palauttaa mieliin, että puolustusyhteistyön 

lisääminen, tutkimuksen ja välineistön 

kokoaminen yhteen ja päällekkäisyyksien 

poistaminen edistävät Euroopan 

puolustusteollisuuden strategista 

riippumattomuutta ja kilpailukykyä ja 

johtavat huomattaviin 

tehokkuushyötyihin, joiden määräksi on 

usein arvioitu noin 26 miljardia euroa 

vuodessa; 

113. torjuu ehdotuksen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

tuettava Euroopan puolustusunionin 

perustamista; vastustaa EU:n 

militarisoinnin jatkamista, unionin 

puolustusalan tutkimusohjelman sekä 

Euroopan puolustusteollisen 

kehittämisohjelman perustamista 

puolustusta ja varustelua varten sekä 

EU:n sotateollisen yhteenliittymän 

perustamista; vastustaa myös sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden yhdistämistä sekä 

kaupan, kehityksen ja energiapolitiikan 

asettamista YUTP/YTPP:n alaisuuteen; 

korostaa tässä yhteydessä, että EU:sta on 

tultava jälleen puhtaasti siviilialan 

toimija, joka edistää köyhyyden 

poistamisen, kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamisen, konfliktien 

rauhanomaisen ratkaisemisen, 

asevalvonnan, ydinsulkusopimuksen ja 

täydellisen ydinaseriisunnan sekä reilun 

kaupan ja tasapainoisten taloussuhteiden 

kaltaisia painopistealoja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Tarkistus  140 

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

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 

113 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  113 a. pitää erittäin valitettavana, että 

brexitiä on käytetty tilaisuutena lisätä ja 

nopeuttaa EU:n militarisointia, jonka on 

tarkoitus johtaa sotilaalliseen unioniin ja 

EU:n armeijaan; vastustaa jäsenmaiden 

osallistumista unionin sotilaallisiin 

voimavaroihin ja varustelupolitiikkaan, 

kuten pysyvään rakenteelliseen 

yhteistyöhön, joka myös heikentää 

YUTP/YTPP:n konsensusperiaatetta; 

vastustaa meneillään olevaa puolustus- ja 

varusteluteollisuuden vahvistamista ja 

tukemista; korostaa, että Euroopan 

puolustusrahaston, EU:n puolustusalan 

ohjelman ja EU:n puolustusalan 

tutkimusohjelman perustaminen rikkoo 

SEU:n 41 artiklan 2 kohdassa 

vahvistettuja määräyksiä, joiden mukaan 

mitään sellaisista toimista johtuvia 

menoja, joilla on sotilaallista merkitystä 

tai merkitystä puolustuksen alalla, ei saa 

ottaa menoina unionin talousarvioon; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Tarkistus  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, 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 

114 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

114. toteaa, että turvallisuuteen ja 

puolustukseen kiinnitetään unionissa yhä 

enemmän huomiota, ja vaatii siksi 

arvioimaan uudelleen kaikki ulkoiseen 

turvallisuuteen liittyvät menot; odottaa 

erityisesti Athene-järjestelmän ja Afrikan 

rauhanrahaston uudistusta sen jälkeen, 

kun EKR on sisällytetty talousarvioon; 

suhtautuu myönteisesti viimeaikaisiin 

sitoumuksiin, joita jäsenvaltiot ovat 

antaneet pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön puitteissa, ja pyytää komission 

varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa ja komissiota 

selventämään sen tulevaa rahoitusta; 

kehottaa luomaan vakautta ja rauhaa 

edistävälle välineelle seuraajaohjelman, 

jossa keskitytään kriisinhallintaan ja 

turvallisuus- ja kehitysvalmiuksien 

luomiseen, ja etsimään samalla 

oikeudellisesti toimivan ratkaisun 

sotilaallisten valmiuksien luomiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Tarkistus  142 

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 

114 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  114 a. pitää valitettavana, että unionin 

turvallisuus- ja puolustusvälineet, kuten 

Athene-järjestelmä ja Afrikan 

rauhanrahasto on sidottu 

kehityspolitiikkaan tai EKR:ään; 

suhtautuu myönteisesti viimeaikaisiin 

sitoumuksiin, joita jäsenvaltiot ovat 

antaneet pysyvän rakenteellisen 

yhteistyön puitteissa, ja pyytää komission 

varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa ja komissiota 

selventämään sen tulevaa rahoitusta; 

kehottaa luomaan vakautta ja rauhaa 

edistävälle välineelle jatko-ohjelman, 

jossa keskitytään kriisinhallintaan ja 

humanitaaristen ja 

kehitysyhteistyövalmiuksien 

kehittämiseen; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Tarkistus  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, 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 

120 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

120. korostaa, että syrjinnän, 

sukupuolten eriarvoisen kohtelun ja 

sukupuoliperusteisen väkivallan 

poistaminen on olennaista, jotta voidaan 

täyttää unionin sitoumukset pyrkiä 

osallistavaan Eurooppaan; kannattaa näin 

ollen sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevien sitoumusten 

sisällyttämistä kaikkiin unionin 

politiikkoihin seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa sekä 

tehostettua talousarvioulottuvuutta 

kaikentyyppisen syrjinnän torjumiseksi 

kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolten 

tasa-arvon ulottuvuuteen maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikassa ja unionin 

ulkopolitiikassa; 

120. korostaa, että syrjinnän, 

sukupuolten eriarvoisen kohtelun ja 

sukupuoliperusteisen väkivallan 

poistaminen ja samapalkkaisuuden 

periaatteen soveltaminen on olennaista, 

jotta voidaan täyttää unionin sitoumukset 

pyrkiä osallistavaan Eurooppaan; kannattaa 

näin ollen sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevien sitoumusten 

sisällyttämistä kaikkiin unionin 

politiikkoihin seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa sekä 

tehostettua talousarvioulottuvuutta 

kaikentyyppisen syrjinnän torjumiseksi 

kiinnittäen erityistä huomiota sukupuolten 

tasa-arvon ulottuvuuteen maahanmuutto- ja 

turvapaikkapolitiikassa ja unionin 

ulkopolitiikassa; 

Or. en 

 

 


