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7.3.2018 A8-0048/150 

Tarkistus  150 

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 

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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Tarkistus  151 

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 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. muistuttaa pitkäaikaisesta 

kannastaan, jonka mukaan unionin 

poliittisiin tavoitteisiin on varattava 

riittävät rahoitusvarat, ja muistuttaa, että 

SEUT:n 311 artiklan mukaan ”unioni 

huolehtii siitä, että sillä on tavoitteidensa 

saavuttamiseksi ja politiikkansa 

toteuttamiseksi tarvittavat varat”; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Tarkistus  152 

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 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. katsoo ehdottomasti, että kaikki 

kohdentamattomat liikkumavarat olisi 

siirrettävä rajoituksitta tuleville 

varainhoitovuosille ja budjettivallan 

käyttäjän olisi otettava ne vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä käyttöön kaikkiin 

tarpeelliseksi katsottuihin tarkoituksiin; 

kehottaa siksi säilyttämään 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavaran mutta siten, että 

siihen ei liity soveltamisalaa ja aikaa 

koskevia rajoituksia; 

30. katsoo ehdottomasti, että kaikki 

kohdentamattomat liikkumavarat on 

nähtävä tarpeettomina ja näin ollen 

lakkautettava seuraavana 

varainhoitovuonna; korostaa, että tämä 

vastaisi unionin tiukkaa lähestymistapaa 

käsiteltäessä joidenkin jäsenvaltioiden 

talousarvioita; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Tarkistus  153 

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 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. kehottaa erityisesti lisäämään 

tuntuvasti joustovälineen määrärahoja 

ainakin vuotuiseen kahden miljardin 

euron määrään; muistuttaa, ettei 

joustoväline liity mihinkään tiettyyn 

toimintapolitiikan alaan vaan se voidaan 

ottaa käyttöön mihin tahansa 

tarpeelliseksi katsottuun tarkoitukseen; 

katsoo sen vuoksi, että tämä väline 

voidaan ottaa käyttöön monivuotisen 

rahoituskehyksen voimassaoloaikana 

ilmenevien mahdollisten uusien 

rahoitustarpeiden kattamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Tarkistus  154 

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 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. katsoo, että ennakoimattomiin 

menoihin varatun liikkumavaran olisi 

oltava edelleen vasta viimeisenä keinona 

käytettävä väline; korostaa, että kyseessä 

on erityisrahoitusväline, josta voidaan 

myös ottaa käyttöön vain 

maksumäärärahoja, ja että sen käyttöönotto 

oli ratkaisevan tärkeää vuoden 2014 

maksukriisissä; kehottaa siksi 

korottamaan sen vuotuista 

enimmäisrahoitusta 0,05 prosenttiin 

unionin BKTL:sta; 

45. katsoo, että ennakoimattomiin 

menoihin varatun liikkumavaran olisi 

oltava edelleen vasta viimeisenä keinona 

käytettävä väline; korostaa, että kyseessä 

on erityisrahoitusväline, josta voidaan 

myös ottaa käyttöön vain 

maksumäärärahoja, ja että sen käyttöönotto 

oli ratkaisevan tärkeää vuoden 2014 

maksukriisissä; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Tarkistus  155 

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 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. tähdentää, että monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisrahoitusvälineiden 

määriä ei saisi sisällyttää monivuotisen 

rahoituskehyksen maksusitoumus- ja 

maksumäärärahojen enimmäismääriin; 

toteaa, että kysymys näiden välineiden 

maksujen ottamisesta talousarvioon 

ratkaistiin vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen 

välitarkistuksessa yksiselitteisesti ja 

samalla päästiin ratkaisuun neuvoston 

kanssa pitkään jatkuneessa 

tulkintakiistassa; kannattaa sitä, että 

rahoituskehysasetukseen sisällytetään 

selkeä säännös, jonka mukaan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

erityisrahoitusvälineiden 

maksusitoumusmäärärahojen 

käyttöönotosta johtuvia 

maksumäärärahoja ei saisi laskea 

monivuotisen rahoituskehyksen 

maksumäärärahojen enimmäismääriin; 

46. tähdentää, että monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisrahoitusvälineiden 

määrät olisi sisällytettävä monivuotisen 

rahoituskehyksen maksusitoumus- ja 

maksumäärärahojen enimmäismääriin; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Tarkistus  156 

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 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. toteaa, että nykyisessä toimielinten 

välisessä sopimuksessa säädetään 

parlamentin erityisestä enemmistöstä 

monivuotisen rahoituskehyksen kolmen 

erityisrahoitusvälineen käyttöönottoa 

varten; pitää tätä säännöstä 

vanhentuneena, koska se ilmentää 

erityisiä enemmistöjä, joita tarvittiin 

unionin talousarvion hyväksymiseen 

ennen Lissabonin sopimusta; kehottaa 

soveltamaan näiden välineiden 

käyttöönottoa koskeviin 

äänestysvaatimuksiin yhtenäistä 

lähestymistapaa, jonka pitäisi olla sama 

kuin unionin talousarvion 

hyväksynnässä; 

47. toteaa, että nykyisessä toimielinten 

välisessä sopimuksessa säädetään 

parlamentin erityisestä enemmistöstä 

monivuotisen rahoituskehyksen kolmen 

erityisrahoitusvälineen käyttöönottoa 

varten; pitää tätä säännöstä hyödyllisenä, 

koska se ilmentää sitä tosiseikkaa, että 

näiden välineiden käyttöönoton on oltava 

poikkeuksellinen toimenpide; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Tarkistus  157 

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 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. toistaa pitkäaikaisen kantansa, että 

kaikkien yrityksille unionin 

kilpailulainsäädännön rikkomisesta tai 

unionin talousarvioon maksettavien 

kansallisten maksuosuuksien 

myöhästymisestä määrätyistä sakoista 

peräisin olevat tulot olisi otettava unionin 

talousarviossa uuteen tulokohtaan 

vähentämättä vastaavasti BKTL-

perusteisia maksuosuuksia; 

48. katsoo, että kaikki yrityksille 

unionin kilpailulainsäädännön rikkomisesta 

tai unionin talousarvioon maksettavien 

kansallisten maksuosuuksien 

myöhästymisestä määrätyistä sakoista 

peräisin olevat tulot olisi palautettava 

jäsenvaltioille vähentämällä vastaavasti 

BKTL-perusteisia maksuosuuksia; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Tarkistus  158 

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 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. pyytää tämän vuoksi luomaan 

unionin talousarvion tulopuolelle 

erityisvarauksen, johon otetaan 

vaiheittain kaikentyyppiset 

ennakoimattomat muut tulot; katsoo, että 

varaus olisi otettava käyttöön, jotta 

voidaan kattaa uusia maksutarpeita, 

etenkin sellaisia, jotka liittyvät 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavaran tai monivuotisen 

rahoituskehyksen 

erityisrahoitusvälineiden käyttöönottoon; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Tarkistus  159 

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 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. tähdentää, että unionin menojen 

niin kutsutun terveystarkastuksen avulla ei 

voida alentaa unionin tavoitetasoa tai 

lohkoa sen politiikkoja ja ohjelmia eikä 

sen pitäisi johtaa avustusten 

korvaamiseen rahoitusvälineillä säästöjen 

aikaansaamiseksi, sillä rahoitusvälineiden 

rahoitus ei sovellu suurimmalle osalle 

unionin talousarviosta tukea saavista 

toimista; katsoo, että 

terveystarkastuksessa pitäisi mieluummin 

määrittää, miten unionin meno-ohjelmien 

täytäntöönpanoa voitaisiin parantaa; 

54. tähdentää, että unionin menojen 

niin kutsutun terveystarkastuksen avulla 

olisi alennettava unionin tavoitetasoa tai 

lohkottava sen politiikkoja ja ohjelmia, 

sillä tätä kansalaiset ovat toistuvasti 

toivoneet useissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

 


