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7.11.2018 A8-0358/1 

Tarkistus  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen on taattava 

unionin vastuu ja valmiudet vastata 

tuleviin tarpeisiin, lisähaasteisiin ja uusiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin sekä 

saavuttaa poliittiset prioriteettinsa ja 

tavoitteensa; korostaa vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen 

rahoitusvajeeseen liittyviä vakavia 

ongelmia ja huomauttaa jälleen, että on 

tarpeen välttää aiempien virheiden 

toistuminen varmistamalla alusta alkaen 

vahva ja uskottava unionin talousarvio, 

joka hyödyttää kansalaisia seuraavan 

seitsenvuotisjakson aikana; 

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen on 

vastattava unionin kansalaisten todellisiin 

tarpeisiin; huomauttaa, että on tarpeen 

välttää aiempien virheiden toistuminen 

varmistamalla, että unionin talousarvio 

on tehokkaampi, avoimempi ja 

tulosperusteisempi sekä mahdollistaa 

hallintomenojen ja rahanhukan 

konkreettisen vähentämisen; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Tarkistus  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että komission ehdotus 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

yleisen tason asettamisesta 

1,08 prosenttiin 27 jäsenvaltion unionin 

bruttokansantulosta (1,11 prosenttia kun 

on otettu huomioon Euroopan 

kehitysrahaston osuus) merkitsee, että 

prosenttiosuutena bruttokansantulosta 

laskettuna taso on reaalisesti alempi kuin 

nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; katsoo, että 

monivuotisen rahoituskehyksen ehdotettu 

taso ei anna unionille mahdollisuutta 

täyttää poliittisia sitoumuksiaan ja vastata 

edessä oleviin tärkeisiin haasteisiin; aikoo 

tämän vuoksi käydä neuvotteluja 

välttämättömästä korottamisesta; 

3. on pettynyt komission ehdotukseen 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

kokonaistason korottamisesta ja siihen, 

että siinä ei oteta huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan eroa unionista kaikkine 

siihen liittyvine taloudellisine 

seurauksineen, mikä tarkoittaa, että 

kansallisten veronmaksajien on 

maksettava enemmän; painottaa tarvetta 

arvioida asianmukaisesti sitä, mitä varoja 

on parempi hallinnoida kansallisella 

tasolla, jotta taataan 

toissijaisuusperiaatteen täysi 

noudattaminen; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Tarkistus  3 

André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa myös niiden monialaisten 

periaatteiden merkitystä, joiden olisi 

oltava monivuotisen rahoituskehyksen ja 

kaikkien siihen liittyvien unionin 

politiikkojen perustana; toistaa tässä 

yhteydessä kantansa, että unionin on 

pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia 
edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden täytäntöönpanossa, ja pitää 

valitettavana, ettei monivuotista 

rahoituskehystä koskeviin ehdotuksiin 

sisälly tässä mielessä selkeää ja näkyvää 

sitoumusta; pyytää näin ollen 

valtavirtaistamaan kestävän kehityksen 

tavoitteet kaikkiin unionin politiikkoihin 

ja seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen aloitteisiin; painottaa 

myös, että kaikkien seuraavaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

kuuluvien ohjelmien olisi oltava 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 

mukaisia; korostaa, että on tärkeää 

toteuttaa Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilari syrjinnän, myös hlbti-

henkilöitä koskevan syrjinnän, 

poistamisesta ja luoda vähemmistöjä, 

mukaan lukien romaneja, koskeva salkku, 

ja korostaa näiden toimien suurta 

merkitystä osallisuutta edistävää 

Eurooppaa koskevien unionin 

5. kehottaa unionia lopettamaan 

toimimisen edelläkävijänä YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa 

ja lopettamaan osallistavan Euroopan 

edistämisen, pakkomielteenomaisen 

sukupuoliasioihin ja ilmastomenoihin 

panostamisen ja Euroopan islamisaation; 
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sitoumusten täyttämisen kannalta; 

korostaa, että täyttääkseen Pariisin 

sopimuksen mukaiset velvoitteensa 

unionin olisi korotettava osuutensa 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 

vähintään 25 prosenttiin vuosien 2021–

2027 monivuotisen rahoituskehyksen 

menoista ja 30 prosenttiin 

mahdollisimman pian, viimeistään 

vuonna 2027;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Tarkistus  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että 

rahoituskehysasetuksen hyväksymistä ja 

tarkistamista koskeva 

yksimielisyysvaatimus on prosessissa 

todellinen este; kehottaa tässä yhteydessä 

Eurooppa-neuvostoa soveltamaan SEUT-

sopimuksen 312 artiklan 2 kohdan 

siirtymälauseketta, jotta neuvosto voi 

hyväksyä rahoituskehysasetuksen 

määräenemmistöllä; 

Poistetaan.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Tarkistus  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. vahvistaa virallisen kantansa, 

jonka mukaan vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen taso olisi 

asetettava 1 324,1 miljardiin euroon 

vuoden 2018 hintoina, mikä vastaa 1,3:a 
prosenttia 27 jäsenvaltion unionin 

bruttokansantulosta, jotta unionin 

keskeisille politiikoille voidaan varmistaa 

tarvittava rahoitus niihin liittyvien 

tehtävien täyttämiseen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen; 

16. kehottaa alentamaan vuosien 

2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 

tasoa nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen tasosta ja toteaa, että 

sen ei pitäisi missään tapauksessa ylittää 

yhtä prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n 

bruttokansantulosta; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. aikoo puolustaa komission 

ehdotusta turvata riittävä rahoitus 

vahvalle, tehokkaalle ja 

korkealuokkaiselle eurooppalaiselle 

julkishallinnolle, joka palvelee kaikkia 

eurooppalaisia; muistuttaa, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

unionin toimielimet, elimet ja 

erillisvirastot ovat toteuttaneet viiden 

prosentin henkilöstövähennyksen, ja 

katsoo, ettei niiltä saisi vaatia enää 

lisävähennyksiä, jotka vaarantaisivat 

suoraan unionin politiikkojen 

toteuttamisen; toistaa jälleen 

vastustavansa voimakkaasti niin kutsutun 

kohdennettavien virkojen varannon 

uudelleen perustamista; 

19. pitää valitettavana unionin 

hallintomenojen pöyristyttävää lisäystä 

(noin 20 prosenttia), jossa ei edes 

huomioida useissa jäsenvaltioissa 

vallitsevia talouden rajoitteita; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää erittäin tärkeänä uutta 

mekanismia, jolla varmistetaan Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

2 artiklassa vahvistettujen arvojen 

kunnioittaminen ja määrätään 

taloudellisista seurauksista jäsenvaltioille, 

jotka eivät kunnioita näitä arvoja; 

varoittaa kuitenkin, että unionin 

talousarvion lopullisille edunsaajille ei 

saisi koitua mitään haittaa sen vuoksi, 

että kyseiset valtiot eivät noudata 

perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta; 

korostaa näin ollen, että tällaiset 

toimenpiteet eivät saa vaikuttaa 

valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden 

velvollisuuteen suorittaa maksuja 

lopullisille edunsaajille tai varojen 

saajille; 

31. torjuu ja pitää valitettavina kaikkia 

pyrkimyksiä soveltaa unionin varoihin 

poliittisia tai taloudellisia ehtoja, kuten 

uudessa otsakkeessa 2 ”Koheesio ja 

arvot” tehdään; pitää sitä uutena 

hyökkäyksenä Euroopan kansakuntia ja 

niiden vapautta ja riippumattomuutta 

vastaan; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. pyytää ottamaan komission 

ehdotuksen mukaisesti suunnitellusti 

käyttöön uusien omien varojen korin, 

joka ei lisäisi kansalaisten verotaakkaa 

mutta vastaisi unionin olennaisiin 

strategisiin tavoitteisiin, joiden 

eurooppalainen lisäarvo on ilmeinen ja 

korvaamaton: 

40. hylkää ehdotuksen ottaa käyttöön 

kolme uutta EU:n omien varojen lähdettä, 

jotka perustuvat 

päästökauppajärjestelmään, yhteiseen 

yhdistettyyn yhteisöveropohjaan ja 

kansalliseen maksuosuuteen, joiden 

laskuperusteena on kierrättämättömän 

pakkausmuovijätteen määrä, sillä viime 

kädessä ne lisäävät yritysten ja 

kansalaisten verorasitusta; 

– sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, 

niiden vahvistaminen ja lujittaminen 

erityisesti panemalla täytäntöön uutena 

omien varojen lähteenä yhteinen 

yhdistetty yhteisöveropohja, jonka 

mukaan kerätyille tuloille asetetaan 

yhdenmukainen verokanta ja veroa 

kannetaan sisämarkkinoista hyötyviltä 

suurilta digitaalialan yrityksiltä; 

 

– ilmastonmuutoksen torjunta ja 

energiakäänteen vauhdittaminen muun 

muassa päästökauppajärjestelmästä 

saatavia tuloja koskevan osuuden 

kaltaisilla toimenpiteillä; 

 

– ympäristönsuojelu kierrättämättömien 

muovipakkausten määrään perustuvilla 

maksuilla; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Tarkistus  9 

André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. kannattaa vahvasti kaikkien 

hyvitysten ja muiden korjausmekanismien 

poistamista tarpeen vaatiessa lyhyen 

siirtymäajan kuluessa; 

42. torjuu jyrkästi kaikkien hyvitysten 

ja muiden korjausmekanismien 

poistamisen kaikilta nettomaksajilta, 

mukaan lukien Alankomaat; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. vaatii ottamaan käyttöön muita 

tuloja, joiden olisi oltava ylimääräisiä 

tuloja unionin talousarvioon ilman, että 

BKTL-maksuosuuksia vähennetään 

vastaavasti: 

43. muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat 

vastuussa finanssipolitiikastaan, ja 

korostaa, että oikeus periä veroja on 

keskeisellä sijalla jäsenvaltioiden 

itsemääräämisoikeudessa; korostaa, että 

millään eurooppalaisella viranomaisella 

ei ole oikeutta kerätä veroja kansallisten 

veronmaksajien nimissä; 

– yrityksille unionin sääntöjen 

rikkomisesta määrätyt sakot tai 

rahoitusosuusmaksujen 

myöhästymisestä määrätyt sakot;  

 

– Euroopan unionin tuomioistuimen 

päätöksiin perustuvat sakkotulot, 

mukaan lukien jäsenvaltioille 

rikkomiskanteen johdosta 

määrätyt kiinteämääräiset 

hyvitykset tai uhkasakot; 

 

Or. en 

 

 


