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7.3.2018 A8-0048/160 

Tarkistus  160 

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 

96 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

96. suosittelee perustamaan sisäisen 

eurooppalaisen demokratiarahaston, jota 

komissio hallinnoi ja jolla vahvistetaan 

demokratian ja ihmisoikeuksien alalla 

toimiville kansalaisyhteiskunnalle ja 

kansalaisjärjestöille annettavaa tukea; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Tarkistus  161 

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 

105 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

105. painottaa, että ulkoisiin toimiin 

tarvitaan huomattavasti lisärahoitusta, 

jotta unioni voi toimia 

globaalistrategiansa ja laajentumis-, 

naapuruus- ja kehityspolitiikkansa 

mukaisessa ja hätätilanteisiin reagoinnin 

edellyttämässä roolissaan; odottaa, että 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä otetaan huomioon 

konfliktien ja muuttoliike- ja 

pakolaishaasteiden seurauksien kanssa 

kamppailevien eteläisten ja itäisten 

naapurimaiden odottamattomat tarpeet; 

kehottaa lisäämään määrärahoja 

kasvaviin humanitaarisen avun tarpeisiin, 

joita aiheutuu luonnonkatastrofeista ja 

ihmisen aiheuttamista katastrofeista, ja 

välttämään mahdollisen kuilun 

maksusitoumusten ja maksujen välillä; on 

sitä mieltä, että unionin on lisättävä 

rahoitusta YK:n Lähi-idässä olevien 

palestiinalaispakolaisten avustus- ja 

työelimelle (UNRWA); 

105. painottaa, että ulkoisiin toimiin 

varattuja määrärahoja olisi vähennettävä 
ja näin aikaansaadut säästöt olisi 

palautettava jäsenvaltioille, koska 

ulkopolitiikka kuuluu kansallisvaltioiden 

toimivaltaan;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Tarkistus  162 

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 

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. katsoo, ettei seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä pidä 

tukea Euroopan puolustusunionin 

perustamista, sillä kansalaiset ovat 

toistuvasti hylänneet tämän hankkeen; 

korostaa, että jos komissio kuitenkin ajaisi 

tämän hankkeen läpi, jokaisessa 

osallistuvassa maassa olisi järjestettävä 

sen jälkeen hankkeesta kansanäänestys; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Tarkistus  163 

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 

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; 

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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Tarkistus  164 

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 

116 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

116. pitää vahvaa, tehokasta ja 

laadukasta julkista hallintoa 

välttämättömänä, jotta voidaan toteuttaa 

unionin politiikat, rakentaa uudelleen 

luottamus ja lujittaa vuoropuhelua 

kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa 

kaikilla tasoilla; korostaa demokraattisesti 

valituista jäsenistä koostuvien toimielinten 

merkitystä tässä suhteessa; palauttaa 

mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen 

mukaan unionin toimielimet, elimet ja 

virastot ovat toteuttaneet viiden prosentin 

henkilöstövähennyksen 

henkilöstötaulukoidensa mukaisesti; 

katsoo, että niihin ei pitäisi kohdistaa uutta 

samankaltaista horisontaalista leikkausta; 

vastustaa voimakkaasti niin kutsutun 

kohdennettavien virkojen varannon 

uudelleen perustamista; 

116. pitää vahvaa, tehokasta ja 

laadukasta julkista hallintoa 

välttämättömänä, jotta voidaan toteuttaa 

unionin politiikat, rakentaa uudelleen 

luottamus ja lujittaa vuoropuhelua 

kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa 

kaikilla tasoilla; korostaa demokraattisesti 

valituista jäsenistä koostuvien toimielinten 

merkitystä tässä suhteessa; palauttaa 

mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen 

mukaan unionin toimielimet, elimet ja 

virastot ovat toteuttaneet viiden prosentin 

henkilöstövähennyksen 

henkilöstötaulukoidensa mukaisesti; 

katsoo, että niihin ei pitäisi kohdistaa uutta 

samankaltaista horisontaalista leikkausta;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Tarkistus  165 

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 

117 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  117 a. korostaa tarvetta toimittaa 

kaikkien virastojen läpikotainen tarkastus 

niiden kustannusten ja hyödyllisyyden 

arvioimiseksi; panee merkille, että 

esimerkiksi Euroopan unionin 

perusoikeusviraston kustannukset vuonna 

2015 olivat 21 229 000 euroa, vaikkei 

ollut selvää, mihin tämä virasto tarvitsee 

tällaisia rahasummia; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Tarkistus  166 

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 

118 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

118. katsoo, että unionin toimielinten ja 

elinten olisi noudatettava sekä 

maantieteellistä että sukupuolten välistä 

tasapainoa; 

118. katsoo, että unionin toimielinten ja 

elinten olisi noudatettava sekä 

maantieteellistä että sukupuolten välistä 

tasapainoa, kunhan tähän tavoitteeseen ei 

pyritä kokemuksen ja taitojen 

kustannuksella; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Tarkistus  167 

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 

119 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

119. kehottaa komissiota ehdottamaan 

mekanismia, jonka avulla jäsenvaltioihin, 

jotka eivät noudata Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa 

vahvistettuja arvoja, voidaan soveltaa 

taloudellisia seurauksia; varoittaa 

kuitenkin, että unionin talousarvion 

lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi 

vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, 

joista he eivät ole vastuussa; on siksi 

vakuuttunut siitä, että unionin talousarvio 

ei ole oikea väline puuttua SEU-

sopimuksen 2 artiklan noudattamatta 

jättämiseen ja että jäsenvaltion olisi 

katettava mahdolliset taloudelliset 

seuraukset itse talousarvion toteutuksesta 

riippumatta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Tarkistus  168 

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 

130 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

130. katsoo, että rahoituskehysasetusta 

koskeva yksimielisyysvaatimus on 

prosessissa todellinen este; kehottaa tässä 

yhteydessä Eurooppa-neuvostoa 

soveltamaan SEUT-sopimuksen 

312 artiklan 2 kohdan siirtymälauseketta, 

jotta monivuotista rahoituskehystä koskeva 

asetus voidaan hyväksyä 

määräenemmistöllä; muistuttaa lisäksi, 

että voidaan käyttää myös SEU-

sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan yleistä 

siirtymälauseketta tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen soveltamiseksi; 

korostaa, että siirtyminen 

määräenemmistöäänestykseen 

rahoituskehysasetuksen hyväksymisessä 

olisi yhdenmukaista lähes kaikkien 

unionin monivuotisten ohjelmien 

hyväksymistä koskevan 

päätöksentekoprosessin ja unionin 

vuotuisen talousarviomenettelyn kanssa; 

130. toteaa, että jokaisella jäsenvaltiolla 

olisi oltava oikeus sanoa sanottavansa 

monivuotisen rahoituskehyksen 

hyväksymisestä; panee merkille, että 

monivuotista rahoituskehystä koskeva 

asetus on käytännössä ainoa 

monivuotinen ohjelma, jonka 

hyväksynnässä noudatetaan menettelyä, 

jossa jokaisella äänellä on merkitys; 

korostaa tässä mielessä monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

ainutlaatuisuutta; muistuttaa, että tämä 

ainutlaatuisuus johtuu sen vertaansa 

vailla olevasta merkityksestä, pitkän 

aikavälin näkemyksestä ja 

kokonaisvaltaisesta luonteesta; katsoo 

näin ollen, että yksimielisyyden vaatimus 

on edelleen täysin välttämätön; 

Or. en 

 

 


