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7.3.2018 A8-0048/144 

Tarkistus  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD-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 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. hyväksyy samaan aikaan erillisen 

päätöslauselman, jossa esitetään sen 

kanta unionin omien varojen järjestelmän 

uudistukseen omia varoja käsittelevän 

korkean tason työryhmän suositusten 

mukaisesti; kehottaa komissiota ottamaan 

parlamentin kannan asianmukaisesti 

huomioon valmistellessaan unionin omia 

varoja koskevia lainsäädäntöehdotuksia 

ja katsoo, että niiden olisi oltava 

soveltamisalaltaan kunnianhimoisia ja ne 

olisi esitettävä yhdessä monivuotista 

rahoituskehystä koskevien ehdotusten 

kanssa; korostaa, että tulevissa 

neuvotteluissa seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen meno- ja tulopuolta 

käsitellään yhtenä pakettina eikä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä voida 

sopia, ellei omia varoja koskevassa 

kysymyksessä edistytä vastaavasti; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Tarkistus  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD-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, laadukkaiden ja 

ihmisarvoisten työpaikkojen luominen, 

ilmastonmuutoksen torjuminen sekä 

taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden ja jäsenvaltioiden ja 

kansalaisten välisen yhteisvastuun 

edistäminen; katsoo, että sisämarkkinoiden 

ja talous- ja rahaliiton kehittämiseksi 

tähän mennessä toteutetut toimet ovat 

osoittautuneet näiden pilareiden 

vastaisiksi ja ne heikentävät unionin ja 

sen jäsenvaltioiden asemaa maailmassa; 

katsoo, että nämä pilarit ovat unionin 

sisäisten erojen keskeisiä indikaattoreita; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Tarkistus  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD-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 

unioni on jättänyt laajalti vastaamatta 

näihin haasteisiin, mikä osoittaa, että 

kansallisvaltiot ovat edelleen luonteva 

väline edellä mainittujen haasteiden 

ratkaisemisessa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Tarkistus  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

EFDD-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 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että seuraava 

monivuotinen rahoituskehys tarjoaa 

unionille tilaisuuden osoittaa 

yhtenäisyytensä ja kykynsä käsitellä 

poliittista kehitystä, esimerkiksi brexitiä, 

populististen ja kansallismielisten 

liikkeiden nousua ja muutoksia 

maailmanlaajuisessa johtajuudessa; 

painottaa, etteivät jakolinjat ja 

itsekeskeisyys ole vastaus 

maailmanlaajuisiin kysymyksiin ja 

kansalaisten huolenaiheisiin; katsoo 

brexit-neuvottelujen osoittavan erityisesti, 

että unionin jäsenyyden edut ovat 

huomattavasti sen talousarvion 

rahoittamisen kustannuksia suuremmat; 

kehottaa tässä yhteydessä noudattamaan 

täysin aiemmin tehtyjä sitoumuksia, kuten 

pitkänperjantain sopimusta, 

oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian 

kunnioittamisen osalta; 

7. korostaa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä on 

otettava huomioon, että kansalaiset 

haluavat yleisesti vähemmän EU:ta: 

brexit ja Alankomaiden kansanäänestys 

vuonna 2016 ovat esimerkkejä suuresta 

skeptisyydestä EU:ta kohtaan; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Tarkistus  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD-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 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. kehottaa siksi jatkamaan tukea 

nykyisille politiikoille, etenkin 

perussopimuksiin kirjatuille unionin 

pitkäaikaisille politiikoille eli yhteiselle 

maatalouspolitiikalle, kalastuspolitiikalle 

ja koheesiopolitiikalle, koska ne tuovat 

Euroopan yhdentymisen hyödyt 

konkreettisesti unionin kansalaisten 

ulottuville; ei hyväksy mitään pyrkimyksiä 

kansallistaa näitä politiikkoja uudelleen, 

sillä se ei vähentäisi veronmaksajien ja 

kuluttajien taloudellista rasitetta eikä 

tuottaisi parempia tuloksia vaan 

päinvastoin haittaisi kasvua, 

solidaarisuutta ja sisämarkkinoiden 

toimintaa ja lisäisi entisestään 

eriarvoisuutta sekä kasvattaisi alueiden ja 

talouden sektorien välisiä eroja; aikoo 

varmistaa, että seuraavalla 

ohjelmakaudella näiden politiikkojen 

rahoituksen taso pysyy ennallaan 

27 jäsenvaltion unionissa, ja parantaa 

niiden tehokkuutta sekä yksinkertaistaa 

niihin liittyviä menettelyjä; 

8. kehottaa siksi tarkastelemaan 

unionin politiikkoja perusteellisesti 

uudelleen: tämän monivuotisen 

rahoituskehyksen tärkeimpänä 

tavoitteena olisi oltava puitteiden 

luominen unionin talousarvion 

soveltamisalan ja laajuuden 

rajoittamiselle; tähdentää, että yksi tapa 

saavuttaa kyseinen tavoite olisi aloittaa 

joidenkin politiikkojen 

uudelleenkansallistaminen; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Tarkistus  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

EFDD-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. vahvistaa periaatteen, jonka 

mukaan uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen hyväksymisen tai sen 

täytäntöönpanon aikana mahdollisesti esiin 

tulevat uudet poliittiset painopisteet olisi 

rahoitettava leikkaamalla muiden 

ohjelmien määrärahoja; 

Or. en 

 

 


