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7.2.2019 A8-0043/437

Tarkistus 437
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua. 

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 
huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua. 
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Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 
olisi otettava huomioon kestävä kehitys 
sekä se, että unioni edistää ympäristön 
laadun säilyttämistä, suojelua ja 
parantamista SEUT-sopimuksen 11 
artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja saastuttaja maksaa -
periaatetta noudattaen. Yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia.

Laittomien maahanmuuttajien 
vastaanottamisen ja kotouttamisen 
sulkeminen unionin rahoituksen 
ulkopuolelle ei kuitenkaan muodosta 
syrjintää. Rahastojen tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista SEUT-sopimuksen 11 
artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja saastuttaja maksaa -
periaatetta noudattaen. Yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia.
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7.2.2019 A8-0043/438

Tarkistus 438
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta. SEUT-
sopimuksen 322 artiklan nojalla annetut 
säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu 
yleisiä puutteita, sillä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
välttämätön ennakkoedellytys 
moitteettomalle varainhoidolle ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuudelle.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
SEUT-sopimuksen 322 artiklan nojalla 
hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä sovelletaan tähän 
asetukseen. Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarviota ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja sekä välillistä 
toteutusta, ja järjestetään taloushallinnon 
henkilöstön toiminnan valvonta.
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7.2.2019 A8-0043/439

Tarkistus 439
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 
muodostaa unionin tasolla kehyksen 
kansallisten uudistusten painopisteiden 
määrittämiselle ja näiden uudistusten 
toteuttamisen seurannalle. Jäsenvaltiot 
laativat omat kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla tuetaan 
näiden ensisijaisten uudistusten 
toteuttamista. Nämä strategiat olisi 
esitettävä yhdessä kansallisten 
uudistusohjelmien kanssa, jotta 
kansallisella ja unionin rahoituksella 
tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 
voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 
olisi voitava myös varmistaa unionin 
rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 
rahastoista, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 
osoitettavalla rahoitustuella aikaan 
saatavan lisäarvon maksimointi.

(12) Jäsenvaltiot laativat omat 
kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa, joilla tuetaan 
näiden ensisijaisten uudistusten 
toteuttamista. Nämä strategiat olisi 
esitettävä yhdessä kansallisten 
uudistusohjelmien kanssa, jotta 
kansallisella ja unionin rahoituksella 
tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 
voidaan määrittää ja koordinoida. Niillä 
olisi voitava myös varmistaa unionin 
rahoituksen johdonmukainen käyttö ja 
rahastoista, Euroopan investointien 
vakautusjärjestelystä sekä InvestEU:sta 
osoitettavalla rahoitustuella aikaan 
saatavan lisäarvon maksimointi.
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7.2.2019 A8-0043/440

Tarkistus 440
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Talouspolitiikan EU-
ohjausjaksossa esitetään jäsenvaltioille 
maakohtaisia suosituksia 
makrotaloudellisen epätasapainon 
korjaamiseksi Euroopan unionissa. 
Näiden suositusten sisällyttämistä 
kansalliseen politiikkaan ei missään 
olosuhteissa pitäisi asettaa edellytykseksi 
sille, että voidaan saada unionin 
rahoitusta, joka myös rahoitetaan täysin 
jäsenvaltioiden kansallisilla osuuksilla.

Or. en



AM\1176409FI.docx PE631.704v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

7.2.2019 A8-0043/441

Tarkistus 441
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Koheesiopolitiikalla pyritään 
vähentämään alueiden sisäisiä ja välisiä 
eroja unionissa Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen kautta. Jos 
mahdollisia edunsaajia rangaistaan vain 
siksi, että kansalliset viranomaiset eivät 
täytä komission odotuksia, tämä on täysin 
ristiriidassa koheesiopolitiikan 
tavoitteiden kanssa. Tässä yhteydessä on 
siten tarpeen torjua kaikki 
makrotaloudelliset ehdot, jotka antavat 
komissiolle mahdollisuuden keskeyttää 
maksusitoumukset ja maksut 
jäsenvaltioille, jotka eivät ole halukkaita 
panemaan täytäntöön talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson 
rakenteellisia uudistuksia.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Tarkistus 442
Steeve Briois
ENF-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0043/2019
Andrey Novakov
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden 
ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden olisi päätettävä, 
miten kyseeseen tulevat SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti annetut maakohtaiset 
suositukset ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti annetut 
neuvoston suositukset, jäljempänä 
yhdessä ’maakohtaiset suositukset’, 
otetaan huomioon ohjelma-asiakirjojen 
laadinnassa. Jäsenvaltioiden olisi 
ohjelmakauden 2021–2027 aikana, 
jäljempänä ’ohjelmakausi’, annettava 
seurantakomitealle ja komissiolle 
säännöllisesti selvitys edistymisestään 
maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoa tukevien ohjelmien 
toteuttamisessa. Jäsenvaltioiden olisi 
väliarvioinnin yhteydessä otettava 
huomioon muun muassa tarve tehdä 
muutoksia ohjelmiin niiden 
maakohtaisten suositusten perusteella, 
jotka on hyväksytty tai joita on muutettu 
ohjelmakauden alkamisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en


