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Tarkistus  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä; 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä 

ja varmistetaan samalla niiden 

yhdenmukainen tulkinta ja sisällytetään 

niihin helpompi avustusten saatavuus 

vähentämällä hallinnollista rasitetta ja 

yksinkertaistamalla kaikkia 

rahoitusvälineitä koskevia menettelyjä 

sekä lisätään valmiuksia, tietoja ja 

teknistä tukea etenkin pienten hakijoiden 

hyväksi samalla, kun varmistetaan 

varojen oikeanlainen käyttö entistä 

selkeämpien varainkäyttösääntöjen, 

seurannan ja arvioinnin avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä; 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä; 

kehottaa siirtymään riskiperusteiseen 

arviointiin, jolloin valvonnan resursseja 

voitaisiin keskittää paremmin niille 

alueille ja toimintapolitiikan aloille, joilla 
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sääntöjenvastaisuuksien riskit ovat 

osoittautuneet kaikkien suurimmiksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  275 

Siegfried Mureşan 

 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä; 

50. kannattaa myös alakohtaisten 

täytäntöönpanosääntöjen todellista 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta 

sekä hallinnollisen rasitteen vähentämistä 

yhtenäistämällä ja yksinkertaistamalla 

ohjelma-asiakirjoja entisestään 

jäsenvaltioiden laajuudelta; 

Or. en 

 

Tarkistus  276 

Indrek Tarand 

 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. palauttaa mieliin, että talousarvion 

yhtenäisyyden periaate, jonka mukaan 

kaikki unionin tulo- ja menoerät on 

esitettävä talousarviossa, on sekä 

perussopimuksen vaatimus että 

demokraattinen perusedellytys, jotta 

talousarvion avoimuus, legitiimiys ja 

vastuuvelvollisuus toteutuisivat; pitää 

valitettavana, että tätä periaatetta 

noudatetaan entistä harvemmin, ja toteaa 

sen käyvän ilmi Euroopan kehitysrahaston 

historiallisesta perinnöstä ja Euroopan 

vakausmekanismin perustamisesta sekä 

viime aikoina siitä, että talousarvion 

51. palauttaa mieliin, että talousarvion 

yhtenäisyyden periaate, jonka mukaan 

kaikki unionin tulo- ja menoerät on 

esitettävä talousarviossa, on sekä 

perussopimuksen vaatimus että 

demokraattinen perusedellytys, jotta 

talousarvion avoimuus, legitiimiys ja 

vastuuvelvollisuus toteutuisivat; pitää 

valitettavana, että tätä periaatetta 

noudatetaan entistä harvemmin, ja toteaa 

sen käyvän ilmi Euroopan kehitysrahaston 

historiallisesta perinnöstä ja Euroopan 

vakausmekanismin perustamisesta sekä 

viime aikoina siitä, että talousarvion 
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ulkopuolelle on perustettu yhä enemmän 

mekanismeja innovatiivisten 

rahoitusvälineiden ja ulkoisten 

erityisrahastojen muodossa; 

ulkopuolelle on perustettu yhä enemmän 

mekanismeja innovatiivisten 

rahoitusvälineiden ja ulkoisten 

erityisrahastojen muodossa; muistuttaa, 

että kaikkien kansalaisten saatavilla oleva 

talousarvio on tärkeä, jotta taataan 

avoimuus ja vastuuvelvollisuus, etenkin 

jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan 

yhteisen hallinnoinnin tapauksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  277 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 

valvontavalta; 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 

valvontavalta; on näin ollen vahvasti sitä 

mieltä, että kaikki välineet olisi 

vahvistettava EU:n talousarvion puitteissa 

niin, että mukautetaan monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismääriä sen 

mukaisesti;  

Or. en 

 

Tarkistus  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 
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Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 

valvontavalta; 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 

valvontavalta ja avoimuus kansalaisia ja 

edunsaajia kohtaan vähenee; 

Or. en 

 

Tarkistus  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 

52. asettaa kyseenalaiseksi, onko 

välineiden perustaminen unionin 

talousarvion ulkopuolelle perusteltua ja 

tuottaako se lisäarvoa; katsoo, että 

päätökset tällaisten välineiden 

perustamisesta tai ylläpitämisestä johtuvat 

todellisuudessa pyrkimyksistä salata 

todelliset rahoitustarpeet ja ohittaa 

monivuotisen rahoituskehyksen ja omien 

varojen enimmäismäärien rajoitteet; pitää 

valitettavana, että usein niiden seurauksena 

myös ohitetaan parlamentin kolmitahoiset 

valtuudet eli lainsäädäntö-, budjetti- ja 
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valvontavalta; valvontavalta ja avoimuus kansalaisia ja 

edunsaajia kohtaan vähenee; 

Or. en 

 

Tarkistus  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. toistaa siksi pitkäaikaisen 

kantansa, että Euroopan kehitysrahasto 

sekä muut monivuotisen 

rahoituskehyksen ulkopuoliset välineet 

olisi sisällytettävä unionin talousarvioon; 

korostaa kuitenkin, että näiden välineiden 

määrärahat olisi lisättävä monivuotisen 

rahoituskehyksen hyväksyttyihin 

enimmäismääriin, jotta niiden 

sisällyttäminen talousarvioon ei vaikuta 

haitallisesta niiden rahoitukseen tai 

muihin unionin politiikkoihin ja 

ohjelmiin; suhtautuu periaatteessa 

myönteisesti ehdotukseen sisällyttää 

Euroopan vakausmekanismi unionin 

varainhoitoon Euroopan 

valuuttarahaston muodossa tämän 

rajoittamatta sen tulevaa muotoa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  281 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. toistaa siksi pitkäaikaisen kantansa, 

että Euroopan kehitysrahasto sekä muut 

monivuotisen rahoituskehyksen 

53. toistaa siksi pitkäaikaisen kantansa, 

että Euroopan kehitysrahasto sekä muut 

monivuotisen rahoituskehyksen 



 

PE616.896v01-00 8/158 AM\1144763FI.docx 

FI 

ulkopuoliset välineet olisi sisällytettävä 

unionin talousarvioon; korostaa kuitenkin, 

että näiden välineiden määrärahat olisi 

lisättävä monivuotisen rahoituskehyksen 

hyväksyttyihin enimmäismääriin, jotta 

niiden sisällyttäminen talousarvioon ei 

vaikuta haitallisesta niiden rahoitukseen 

tai muihin unionin politiikkoihin ja 

ohjelmiin; suhtautuu periaatteessa 

myönteisesti ehdotukseen sisällyttää 

Euroopan vakausmekanismi unionin 

varainhoitoon Euroopan 

valuuttarahaston muodossa tämän 

rajoittamatta sen tulevaa muotoa; 

ulkopuoliset välineet olisi sisällytettävä 

unionin talousarvioon; 

Or. it 

 

Tarkistus  282 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. katsoo myös, että jos pidetään 

tarpeellisena toteuttaa tietty osuus 

toimista talousarvion ulkopuolella 

tiettyjen erityistavoitteiden 

saavuttamiseksi esimerkiksi 

rahoitusvälineiden tai erityisrahastojen 

käytön avulla, näiden toimien olisi määrä 

olisi pidettävä rajallisena, niiden olisi 

oltava täysin avoimia ja niiden olisi 

perustuttava vankkoihin päätöksentekoa 

ja vastuuvelvollisuutta koskeviin 

säännöksiin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 
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Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. katsoo myös, että jos pidetään 

tarpeellisena toteuttaa tietty osuus toimista 

talousarvion ulkopuolella tiettyjen 

erityistavoitteiden saavuttamiseksi 

esimerkiksi rahoitusvälineiden tai 

erityisrahastojen käytön avulla, näiden 

toimien olisi määrä olisi pidettävä 

rajallisena, niiden olisi oltava täysin 

avoimia ja niiden olisi perustuttava 

vankkoihin päätöksentekoa ja 

vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin; 

54. katsoo myös, että jos pidetään 

tarpeellisena toteuttaa tietty osuus toimista 

talousarvion ulkopuolella tiettyjen 

erityistavoitteiden saavuttamiseksi 

esimerkiksi rahoitusvälineiden tai 

erityisrahastojen käytön avulla, näiden 

toimien olisi määrä olisi pidettävä 

rajallisena, niiden olisi oltava täysin 

avoimia ja niiden olisi perustuttava 

vankkoihin päätöksentekoa ja 

vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin; 

muistuttaa, että EU:n erityisrahastoilla 

olisi tuettava ainoastaan unionin 

ulkopuolella toteutettavia toimia; 

palauttaa mieliin, että parlamentin olisi 

voitava käyttää valvontavaltaansa 

tällaisten unionin erityisrahastojen 

perustamisen lisäksi myös kaikkiin 

rahastoista suoritettaviin maksuihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. katsoo myös, että jos pidetään 

tarpeellisena toteuttaa tietty osuus toimista 

talousarvion ulkopuolella tiettyjen 

erityistavoitteiden saavuttamiseksi 

esimerkiksi rahoitusvälineiden tai 

erityisrahastojen käytön avulla, näiden 

toimien olisi määrä olisi pidettävä 

rajallisena, niiden olisi oltava täysin 

avoimia ja niiden olisi perustuttava 

vankkoihin päätöksentekoa ja 

vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin; 

54. katsoo myös, että jos pidetään 

tarpeellisena toteuttaa tietty osuus toimista 

talousarvion ulkopuolella tiettyjen 

erityistavoitteiden saavuttamiseksi 

esimerkiksi rahoitusvälineiden tai 

erityisrahastojen käytön avulla, näiden 

toimien olisi määrä ja kesto olisi pidettävä 

rajallisena, niiden olisi oltava täysin 

avoimia ja niiden olisi perustuttava 

vankkoihin päätöksentekoa ja 

vastuuvelvollisuutta koskeviin säännöksiin; 
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Or. en 

 

Tarkistus  285 

John Howarth 

 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä unionin 

talousarviosta olisi käytävä tarkemmin ilmi 

käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 

määrä ja niiden vaikutus todellisiin 

menoihin, etenkin kun kyseessä ovat 

kolmansien maiden maksuosuuksista 

peräisin olevat tulot; pitää tätä vieläkin 

tärkeämpänä, kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan toive 

osallistua joihinkin unionin talousarvio-

ohjelmiin vuoden 2020 jälkeisellä uudella 

monivuotisella rahoituskehyskaudella 

unionin ulkopuolisena valtiona, kuten se on 

ilmaissut sen eroa unionista koskevien 

neuvottelujen yhteydessä; 

55. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä unionin 

talousarviosta olisi käytävä tarkemmin ilmi 

käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 

määrä ja niiden vaikutus todellisiin 

menoihin, etenkin kun kyseessä ovat 

kolmansien maiden maksuosuuksista 

peräisin olevat tulot; pitää tätä vieläkin 

tärkeämpänä, kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan toive 

osallistua joihinkin unionin talousarvio-

ohjelmiin vuoden 2020 jälkeisellä uudella 

monivuotisella rahoituskehyskaudella 

unionin ulkopuolisena valtiona, kuten se on 

ilmaissut sen eroa unionista koskevien 

neuvottelujen yhteydessä; korostaa tässä 

yhteydessä, että kolmansien maiden 

osallistumista EU:n toimintaohjelmiin 

olisi tuettava silloin, kun osallistuminen 

tuo merkittäviä etuja sekä EU:lle että 

kolmannelle maalle/kolmansille maille; 

Or. en 

 

Tarkistus  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä unionin 

talousarviosta olisi käytävä tarkemmin ilmi 

55. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä unionin 

talousarviosta olisi käytävä tarkemmin ilmi 
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käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 

määrä ja niiden vaikutus todellisiin 

menoihin, etenkin kun kyseessä ovat 

kolmansien maiden maksuosuuksista 

peräisin olevat tulot; pitää tätä vieläkin 

tärkeämpänä, kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan toive 

osallistua joihinkin unionin 

talousarvio-ohjelmiin vuoden 2020 

jälkeisellä uudella monivuotisella 

rahoituskehyskaudella unionin 

ulkopuolisena valtiona, kuten se on 

ilmaissut sen eroa unionista koskevien 

neuvottelujen yhteydessä; 

käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 

määrä ja niiden vaikutus todellisiin 

menoihin, etenkin kun kyseessä ovat 

kolmansien maiden maksuosuuksista 

peräisin olevat tulot; pitää tätä vieläkin 

tärkeämpänä, kun otetaan huomioon 

Yhdistyneen kuningaskunnan toive 

osallistua joihinkin unionin 

talousarvio-ohjelmiin vuoden 2020 

jälkeisellä uudella monivuotisella 

rahoituskehyskaudella unionin 

ulkopuolisena valtiona, kuten se on 

ilmaissut sen eroa unionista koskevien 

neuvottelujen yhteydessä; painottaa 

kuitenkin, että talousarviossa ei pitäisi 

luoda yhteyttä tiettyjen tulojen ja menojen 

välille; 

Or. en 

 

Tarkistus  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 55 a. pitää1 a tärkeänä vahvistaa 

monivuotisen rahoituskehyksen 

avoimuutta seuraavalla kaudella ja 

korostaa tässä yhteydessä 

hyödyntämätöntä potentiaalia, jolla 

voitaisiin luoda yhteys EU:n 

digitaaliagendaan hyödyntämällä 

innovatiivisia eurooppalaisia digitaalisia 

alustoja, jotta tiedot EU:n varainkäytön ja 

lainanannon tavoitteista, edunsaajista ja 

tuloksista olisivat entistä paremmin 

kansalaisten ja sijoittajien näkyvissä ja 

käytettävissä; 

 __________________ 

 1 a Luonnonsuojeluliitto NABUn 

(Naturschutzbund Deutschland e.V.) 

ehdottama tarkistus. 
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Or. en 

 

Tarkistus  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä, alibudjetoinnista ja 

maksujen riittämättömistä 

enimmäismääristä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä, alibudjetoinnista ja 

maksujen riittämättömistä 

enimmäismääristä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; kehottaa 

kaikkien jäsenvaltioiden 

valtiovarainministereitä osallistumaan 

EU:n kolmen toimielimen välisiin 

säännöllisiä maksuja koskeviin 

kokouksiin, jotta saadaan aikaan 

tuloksellisia keskusteluja mahdollisista 

toimista yhteistyössä toteutettavan 

ohjelmien täytäntöönpanon 

parantamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  289 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä, alibudjetoinnista ja 

maksujen riittämättömistä 

enimmäismääristä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä, alibudjetoinnista ja 

maksujen riittämättömistä 

enimmäismääristä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; muistuttaa 

komissiolle, että täytäntöönpanosääntöjen 

yksinkertaistaminen, jäsenvaltioille 

koituvan hallinnollisen rasitteen 

minimointi sekä nykyisten rakenteiden 

kehittäminen voivat lyhentää aikaa, jona 

uudet ohjelmat voivat saavuttaa täyden 

toimintavauhdin; 

Or. en 

 

Tarkistus  290 

Marco Valli 
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Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä, alibudjetoinnista ja 

maksujen riittämättömistä 

enimmäismääristä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; 

56. palauttaa mieliin, että 

maksamattomien laskujen suman 

kertyminen edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen loppuun vaikutti 

nykyiseen rahoituskehykseen ja saavutti 

huippunsa, 24,7 miljardia euroa, vuoden 

2014 lopussa, ja toteaa, että suma liittyi 

pääasiassa koheesiopolitiikan alaan ja 

johtui edellisten ohjelmien hitaasta 

käynnistymisestä; pitää valitettavana, että 

keskittyminen tämän kauteen 2007–2013 

liittyvän suman purkamiseen johti 

tarkoituksellisiin pyrkimyksiin viivyttää 

joidenkin kauden 2014–2020 ohjelmien 

käynnistämistä ja myötävaikutti vuosien 

2016 ja 2017 talousarvioissa 

päinvastaiseen vajaakäytön trendiin; pyytää 

komissiota ja jäsenvaltioita esittämään 

konkreettisia toimia kauden 2014–2020 

ohjelmien täytäntöönpanon 

nopeuttamiseksi ja varoittaa maksukriisin 

toistumisesta kahden rahoituskehyksen 

välisessä siirtymävaiheessa; 

Or. it 

 

Tarkistus  291 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. kehottaa vahvistamaan tuleville 

maksumäärärahojen enimmäismäärille 

asianmukaisen tason ja jättämään 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

58. kehottaa vahvistamaan tuleville 

maksumäärärahojen enimmäismäärille 

saman tason kuin maksusitoumusten 

enimmäismäärille; muistuttaa, että 
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tason välille vain pienen ja realistisen 

eron sekä ottamaan huomioon tarpeen 

noudattaa nykyiseltä rahoituskaudelta 

peräisin olevia sitoumuksia, jotka tulevat 

maksettaviksi vasta vuoden 2020 jälkeen; 

maksut ovat sitoumusten loogisia ja 

laillisia seurauksia ja että näin ollen 

sitoumuksista tulee maksuja; painottaa, 

että maksukatoilla ei vahvisteta 

vuosibudjettien maksun tasoa, jonka 

budjettivallan käyttäjät hyväksyvät, vaan 

enimmäistaso, josta on mahdollista sopia; 

katsoo, että olisi käytettävä mitä tahansa 

teknisiä toimenpiteitä, jotta vältetään 

maksun toteuttaminen, etenkin, jotta 

voidaan ottaa huomioon tarve noudattaa 

nykyiseltä rahoituskaudelta peräisin olevia 

sitoumuksia, jotka tulevat maksettaviksi 

vasta vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  292 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. korostaa, että unionin 

talousarvion käytettävissä on laaja kirjo 

välineitä, joista rahoitetaan Euroopan 

yhdentymishanketta ja jotka voidaan 

ryhmitellä kahteen kategoriaan: 

avustukset sekä rahoitusvälineet 

vakuuksien, lainojen, 

riskinjakovälineiden tai pääoman 

muodossa; kiinnittää huomiota myös 

Euroopan strategisten investointien 

rahastoon ja toteaa, että sen tavoitteena on 

saada käyttöön koko unionissa yksityistä 

pääomaa, jolla voidaan tukea hankkeita 

unionin talouden kannalta keskeisillä 

aloilla ja jonka olisi täydennettävä julkisia 

varoja; 

59. kiinnittää huomiota myös Euroopan 

strategisten investointien rahastoon, jolla ei 

ole onnistuttu korjaamaan kysynnän, 

työllisyyden ja inflaation välistä kuilua 

erityisesti euroalueen syrjäisissä maissa, 

joiden olisi lisättävä julkisia investointeja 

aloilla, joilla on merkittävää potentiaalia; 

Or. it 
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Tarkistus  293 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. korostaa, että unionin talousarvion 

käytettävissä on laaja kirjo välineitä, joista 

rahoitetaan Euroopan yhdentymishanketta 

ja jotka voidaan ryhmitellä kahteen 

kategoriaan: avustukset sekä 

rahoitusvälineet vakuuksien, lainojen, 

riskinjakovälineiden tai pääoman 

muodossa; kiinnittää huomiota myös 

Euroopan strategisten investointien 

rahastoon ja toteaa, että sen tavoitteena 

on saada käyttöön koko unionissa 

yksityistä pääomaa, jolla voidaan tukea 

hankkeita unionin talouden kannalta 

keskeisillä aloilla ja jonka olisi 

täydennettävä julkisia varoja; 

59. korostaa, että unionin talousarvion 

käytettävissä on laaja kirjo välineitä, joista 

rahoitetaan unionin laajuisia toimia ja 

jotka voidaan ryhmitellä kahteen 

kategoriaan: avustukset sekä 

rahoitusvälineet vakuuksien, lainojen, 

riskinjakovälineiden tai pääoman 

muodossa; katsoo, että näiden välineiden 

olisi täydennettävä julkisia varoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  294 

José Manuel Fernandes 

 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. korostaa, että unionin talousarvion 

käytettävissä on laaja kirjo välineitä, joista 

rahoitetaan Euroopan yhdentymishanketta 

ja jotka voidaan ryhmitellä kahteen 

kategoriaan: avustukset sekä 

rahoitusvälineet vakuuksien, lainojen, 

riskinjakovälineiden tai pääoman 

muodossa; kiinnittää huomiota myös 

Euroopan strategisten investointien 

rahastoon ja toteaa, että sen tavoitteena on 

saada käyttöön koko unionissa yksityistä 

pääomaa, jolla voidaan tukea hankkeita 

unionin talouden kannalta keskeisillä 

59. korostaa, että unionin talousarvion 

käytettävissä on laaja kirjo välineitä, joista 

rahoitetaan Euroopan yhdentymishanketta 

ja jotka voidaan ryhmitellä kahteen 

kategoriaan: avustukset sekä 

rahoitusvälineet vakuuksien, lainojen, 

riskinjakovälineiden tai pääoman 

muodossa; kiinnittää huomiota myös 

Euroopan strategisten investointien 

rahastoon ja toteaa, että sen tavoitteena on 

saada käyttöön koko unionissa yksityistä ja 

julkista pääomaa, jolla voidaan tukea 

hankkeita unionin talouden kannalta 
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aloilla ja jonka olisi täydennettävä julkisia 

varoja; 

keskeisillä aloilla, jotta voidaan täydentää 

julkisia varoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  295 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain tuloja tuottaviin hankkeisiin, 

joten ne eivät ole vaihtoehtoinen vaan vain 

täydentävä rahoitusmuoto verrattuna 

avustuksiin, sillä joitakin hankkeita 

voidaan rahoittaa vain avustuksin; 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain tuloja tuottaviin hankkeisiin, 

joten ne eivät ole vaihtoehtoinen vaan vain 

täydentävä vaihtoehto 

avustusjärjestelmälle, eikä niitä pitäisi 

nähdä vaihtoehtoisena rahoitusmuotona 
verrattuna avustuksiin, sillä joitakin 

hankkeita voidaan rahoittaa vain 

avustuksin; painottaa näin ollen, että 

tavoitteet ja päämäärät eivät sido 

rahoitusvälineitä; kehottaa komissiota 

tarkistamaan kaikki rahoitusvälineet, 

myös ESIR-rahaston, jotta vuoden 2020 

jälkeinen strategia, päämäärät ja 

tavoitteet sitoisivat niitä ja jotta ne olisivat 

sopusoinnussa Pariisin 

ilmastosopimuksen ja/tai Agenda 2030:n 

kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain tuloja tuottaviin hankkeisiin, 

joten ne eivät ole vaihtoehtoinen vaan vain 

täydentävä rahoitusmuoto verrattuna 

avustuksiin, sillä joitakin hankkeita 

voidaan rahoittaa vain avustuksin; 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

kehottaa lisäämään joustoa erilaisten 

rahoitusvälineiden monialaisessa 

käytössä, jotta voidaan ylittää rajoittavat 

säännökset, joiden vuoksi edunsaajat 

eivät voi hyötyä useista ohjelmista 

tavoitteeltaan yhteensopivissa hankkeissa; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain tuloja tuottaviin hankkeisiin, 

joten ne eivät ole vaihtoehtoinen vaan vain 

täydentävä rahoitusmuoto verrattuna 

avustuksiin, sillä joitakin hankkeita 

voidaan rahoittaa vain avustuksin; 

Or. en 

 

Tarkistus  297 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin 

talousarvion taloudellista ja poliittista 

vaikutusta; korostaa kuitenkin, että niitä 

voidaan käyttää vain tuloja tuottaviin 

hankkeisiin, joten ne eivät ole 

vaihtoehtoinen vaan vain täydentävä 

rahoitusmuoto verrattuna avustuksiin, sillä 

joitakin hankkeita voidaan rahoittaa vain 

avustuksin; 

60. korostaa, että rahoitusvälineitä 

voidaan käyttää vain tuloja tuottaviin 

hankkeisiin, joten ne eivät ole 

vaihtoehtoinen vaan vain täydentävä 

rahoitusmuoto verrattuna avustuksiin, sillä 

joitakin hankkeita voidaan rahoittaa vain 

avustuksin; tähdentää, että joissakin 

tapauksissa rahoitusvälineiden käyttö voi 

olla keino sysätä vastuu yksityisyritysten 

taloudellisista tappioista yhteisölle; 

Or. it 

 

Tarkistus  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 



 

AM\1144763FI.docx 19/158 PE616.896v01-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain tuloja tuottaviin hankkeisiin, 

joten ne eivät ole vaihtoehtoinen vaan 

vain täydentävä rahoitusmuoto verrattuna 

avustuksiin, sillä joitakin hankkeita 

voidaan rahoittaa vain avustuksin; 

60. panee merkille rahoitusvälineiden 

mahdollisuudet lisätä unionin talousarvion 

taloudellista ja poliittista vaikutusta; 

korostaa kuitenkin, että niitä voidaan 

käyttää vain huonojen 

investointiedellytysten tai markkinoiden 

toimintapuutteen tapauksessa 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

investointeja varten; palauttaa mieliin, 

että niillä ei pitäisi pyrkiä korvaamaan 

nykyisiä julkisia järjestelmiä tai yksityistä 

rahoitusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. kehottaa jälleen komissiota 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; korostaa, että 

lainoja, vakuuksia, riskinjakoa ja 

pääomarahoitusta olisi käytettävä varoen, 

asianmukaisen ennakkoarvioinnin 

perusteella ja vain, kun niiden käytön 

voidaan osoittaa tuovan selvää lisäarvoa 

ja vipuvaikutusta; 

61. kehottaa jälleen komissiota 

tekemään entistä selkeämmän jaon 

välineiden välillä; katsoo, että komission 

olisi kartoitettava unionin politiikanalat, 

joita avustukset hyödyttävät parhaiten, ne, 

joihin rahoitusvälineet soveltuvat 

parhaiten, sekä ne, joilla avustukset 

voitaisiin yhdistää rahoitusvälineisiin, ja 

pohtimaan, mikä on oikea tasapaino niiden 

välillä; korostaa, että lainojen, vakuuksien, 

riskinjaon ja pääomarahoituksen käyttöön 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä olisi liitettävä 

lisätoimia, jotta helpotetaan niiden 

saatavuutta edunsaajille, erityisesti 

aloitteleville yrityksille, pk-yrityksille ja 

markkina-arvoltaan keskisuurille 

yrityksille; 
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Or. en 

 

Tarkistus  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. kehottaa jälleen komissiota 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; korostaa, että lainoja, vakuuksia, 

riskinjakoa ja pääomarahoitusta olisi 

käytettävä varoen, asianmukaisen 

ennakkoarvioinnin perusteella ja vain, kun 

niiden käytön voidaan osoittaa tuovan 

selvää lisäarvoa ja vipuvaikutusta; 

61. kehottaa jälleen komissiota 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; toteaa, että rahoitusvälineiden 

käyttöä ja synergioita avustusten kanssa 

voidaan parantaa; korostaa tässä 

yhteydessä, että erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä valtiontukisääntöihin, jotta 

luodaan tasaveroiset toimintaedellytykset 

avustuksille ja rahoitusvälineille; 
korostaa, että lainoja, vakuuksia, 

riskinjakoa ja pääomarahoitusta olisi 

käytettävä varoen, asianmukaisen 

ennakkoarvioinnin perusteella ja vain, kun 

niiden käytön voidaan osoittaa tuovan 

selvää lisäarvoa ja vipuvaikutusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  301 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. kehottaa jälleen komissiota 61. kehottaa jälleen komissiota 
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kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; korostaa, että lainoja, vakuuksia, 

riskinjakoa ja pääomarahoitusta olisi 

käytettävä varoen, asianmukaisen 

ennakkoarvioinnin perusteella ja vain, kun 

niiden käytön voidaan osoittaa tuovan 

selvää lisäarvoa ja vipuvaikutusta; 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; korostaa reaalitaloudessa 

saavutettuihin tuloksiin liittyvän 

vastuuvelvollisuuden puutetta ja 

raportoinnin alhaista tasoa sekä 

rahoitusvälineiden korkeita 

hallinnointikustannuksia; katsoo näin 

ollen, että lainoja, vakuuksia, riskinjakoa ja 

pääomarahoitusta olisi käytettävä varoen, 

asianmukaisen ennakkoarvioinnin 

perusteella ja vain, kun niiden käytön 

voidaan osoittaa tuovan selvää lisäarvoa ja 

vipuvaikutusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  302 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. kehottaa jälleen komissiota 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; korostaa, että lainoja, vakuuksia, 

riskinjakoa ja pääomarahoitusta olisi 

käytettävä varoen, asianmukaisen 

ennakkoarvioinnin perusteella ja vain, kun 

niiden käytön voidaan osoittaa tuovan 

selvää lisäarvoa ja vipuvaikutusta; 

61. kehottaa jälleen komissiota 

kartoittamaan unionin politiikanalat, joilla 

avustukset voitaisiin yhdistää 

rahoitusvälineisiin, ja pohtimaan, mikä on 

oikea tasapaino niiden välillä; on 

vakuuttunut siitä, että avustusten olisi 

edelleen oltava pääasiallinen keino 

rahoittaa Euroopan yhdentymishanketta 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana; korostaa, että lainoja, vakuuksia, 

riskinjakoa ja pääomarahoitusta olisi 

käytettävä varoen, asianmukaisen 

riippumattoman ennakkoarvioinnin 

perusteella ja vain, kun niiden käytön 

voidaan osoittaa tuovan selvää lisäarvoa ja 
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vipuvaikutusta; 

Or. it 

 

Tarkistus  303 

Monika Hohlmeier 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja 

yhdenmukaistamaan rahoitusvälineiden 

käyttöä koskevia sääntöjä seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta 

voidaan maksimoida niiden tehokas 

soveltaminen; panee merkille 

vaihtoehdon, että luodaan yksi rahasto, 

johon yhdistettäisiin keskitetysti 

hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa 

-välineen (CEF), Horisontti 2020-, 

COSME- ja Luova Eurooppa -ohjelmien 

ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan Euroopan unionin ohjelman 

(EaSI) sekä toisaalta Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

piiriin, ja pitää sitä ehdotuksena, jota 

koskevaa keskustelua on syytä jatkaa; 

katsoo, että tällainen kattava ratkaisu 

tarjoaisi selkeän rakenteen erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri 

politiikan aloja ja erityyppisiä toimia 

varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti 

hallinnoimia rahoitusvälineitä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 



 

AM\1144763FI.docx 23/158 PE616.896v01-00 

 FI 

Tarkistus  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

katsoo, että yksi rahasto, johon 

yhdistettäisiin keskitetysti hallinnoitavat 

unionin tason rahoitusvälineet, jotka 

kuuluvat esimerkiksi Verkkojen Eurooppa 

-välineen (CEF), Horisontti 2020-, 

COSME- ja Luova Eurooppa -ohjelmien ja 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan Euroopan unionin ohjelman 

(EaSI) sekä toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, 

saattaisivat auttaa saavuttamaan 

tehokkuuden, yksinkertaisuuden ja 

joustavuuden tavoitteet EU:n talousarvion 

hallinnoinnissa; katsoo, että tällainen 

kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän rakenteen 

erityyppisten rahoitusvälineiden valinnalle 

eri politiikan aloja ja erityyppisiä toimia 

varten; katsoo, että jotta voidaan taata 

kaikki rahoitusvälineet yhdistävän yhden 

rahaston todellinen täydentävyys, sen 

hallinnointirakenteella olisi kyettävä 

lisäämään paikallista tietämystä 

tukemalla EIP:tä ja kansallisia 

kehityspankkeja ja -laitoksia 

toimenpiteiden aikaansaamisessa ja 

kehittämisessä samalla, kun taataan 

tasaveroiset toimintaedellytykset niiden 

keskuudessa; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

Or. en 
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Tarkistus  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa 

-välineen (CEF), Horisontti 2020-, 

COSME- ja Luova Eurooppa -ohjelmien 

ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan Euroopan unionin ohjelman 

(EaSI) sekä toisaalta Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

piiriin, ja pitää sitä ehdotuksena, jota 

koskevaa keskustelua on syytä jatkaa; 

katsoo, että tällainen kattava ratkaisu 

tarjoaisi selkeän rakenteen erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri 

politiikan aloja ja erityyppisiä toimia 

varten; painottaa kuitenkin, ettei tällaiseen 

rahastoon voisi koskaan sisällyttää 

jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan 

mukaisesti hallinnoimia rahoitusvälineitä; 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

huomauttaa, että komissio voi ehdottaa 

yhtä rahastoa, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet; huomauttaa, että 

tällaisesta ehdotuksesta olisi käytävä 

perusteellista keskustelua; painottaa 

kuitenkin, ettei tällaiseen rahastoon voisi 

koskaan sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa 

-välineen (CEF), Horisontti 2020-, 

COSME- ja Luova Eurooppa -ohjelmien 

ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan Euroopan unionin ohjelman 

(EaSI) sekä toisaalta Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

piiriin, ja pitää sitä ehdotuksena, jota 

koskevaa keskustelua on syytä jatkaa; 
katsoo, että tällainen kattava ratkaisu 

tarjoaisi selkeän rakenteen erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri politiikan 

aloja ja erityyppisiä toimia varten; 

painottaa kuitenkin, ettei tällaiseen 

rahastoon voisi koskaan sisällyttää 
jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan 

mukaisesti hallinnoimia rahoitusvälineitä; 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

katsoo, että olisi tarjottava selkeä rakenne 

erityyppisten rahoitusvälineiden valinnalle 

eri politiikan aloja ja erityyppisiä toimia 

varten ja että asiaa koskevia 

rahoitusvälineitä olisi edelleen 

budjetoitava erillisissä budjettikohdissa, 

jotta taataan investoinnin selkeys; 

painottaa kuitenkin, ettei mikään tällainen 

sääntöjen yhdenmukaistaminen ei saa 

vaikuttaa jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti 

hallinnoimiin rahoitusvälineisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Ivana Maletić 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 



 

PE616.896v01-00 26/158 AM\1144763FI.docx 

FI 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; korostaa, että 

monivuotisen rahoituskehyksen vuoden 

2020 jälkeisessä rakenteessa näitä 

ohjelmia ei voi sisällyttää yhden 

yksittäisen budjettikohdan alaisuuteen 

horisontaalisia (rahoitus)välineitä varten, 

joista tuetaan investointeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 



 

AM\1144763FI.docx 27/158 PE616.896v01-00 

 FI 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä, eikä niillä voisi rahoittaa 

hankkeita, jotka ovat ristiriidassa EU:n 

kansallisten ja kansainvälisten 

sitoumusten kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 
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Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) sekä tulevan 

EU:n sisäisen ihmisoikeus- ja 

demokratiarahaston piiriin, ja pitää sitä 

ehdotuksena, jota koskevaa keskustelua on 

syytä jatkaa; katsoo, että tällainen kattava 

ratkaisu tarjoaisi selkeän rakenteen 

erityyppisten rahoitusvälineiden valinnalle 

eri politiikan aloja ja erityyppisiä toimia 

varten; painottaa kuitenkin, ettei tällaiseen 

rahastoon voisi koskaan sisällyttää 

jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan 

mukaisesti hallinnoimia rahoitusvälineitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  310 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) piiriin, 

ja pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 
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toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  311 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu tarjoaisi selkeän 

rakenteen erityyppisten rahoitusvälineiden 

valinnalle eri politiikan aloja ja erityyppisiä 

toimia varten; painottaa kuitenkin, ettei 

tällaiseen rahastoon voisi koskaan 

sisällyttää jäsenvaltioiden 

koheesiopolitiikan mukaisesti hallinnoimia 

rahoitusvälineitä; 

62. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan 

rahoitusvälineiden käyttöä koskevia 

sääntöjä seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan 

maksimoida niiden tehokas soveltaminen; 

panee merkille vaihtoehdon, että luodaan 

yksi rahasto, johon yhdistettäisiin 

keskitetysti hallinnoitavat unionin tason 

rahoitusvälineet, jotka kuuluvat 

esimerkiksi Verkkojen Eurooppa -välineen 

(CEF), Horisontti 2020-, COSME- ja 

Luova Eurooppa -ohjelmien ja työllisyyttä 

ja sosiaalista innovointia koskevan 

Euroopan unionin ohjelman (EaSI) sekä 

toisaalta Euroopan strategisten 

investointien rahaston (ESIR) piiriin, ja 

pitää sitä ehdotuksena, jota koskevaa 

keskustelua on syytä jatkaa; katsoo, että 

tällainen kattava ratkaisu voisi tarjota 

selkeän rakenteen erityyppisten 

rahoitusvälineiden valinnalle eri politiikan 

aloja ja erityyppisiä toimia varten; 

painottaa kuitenkin, ettei tällaiseen 

rahastoon voisi koskaan sisällyttää 

jäsenvaltioiden koheesiopolitiikan 

mukaisesti hallinnoimia rahoitusvälineitä; 

Or. en 
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Tarkistus  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Päätöslauselmaesitys 

64 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

64. katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen rakenteen olisi lisättävä 

unionin poliittisten ja talousarviota 

koskevien painopisteiden näkyvyyttä 

unionin kansalaisille, ja kehottaa 

esittämään selkeämmin kaikki unionin 

menoalat; katsoo ehdottomasti, että siitä 

olisi käytävä vastaavasti ilmi tässä 

päätöslauselmassa hahmoteltujen unionin 

tulevien menojen keskeiset osatekijät; 

64. toteaa, että uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen rakenteen olisi 

vastattava paremmin EU:n viittä tärkeintä 

poliittista painopistettä; katsoo, että 

monivuotisen rahoituskehyksen rakenteen 

olisi lisättävä unionin poliittisten ja 

talousarviota koskevien painopisteiden 

näkyvyyttä unionin kansalaisille, ja 

kehottaa esittämään selkeämmin kaikki 

unionin menoalat; katsoo ehdottomasti, että 

siitä olisi käytävä vastaavasti ilmi tässä 

päätöslauselmassa hahmoteltujen unionin 

tulevien menojen keskeiset osatekijät; 

kehottaa vahvistamaan EU:n talousarvion 

rahoituksen ja talousarviolle asetettujen 

tavoitteiden välistä johdonmukaisuutta 

tarvittaessa rikkomalla jäsenvaltioiden 

bruttokansantuloon perustuvan 

1 prosentin maksuosuuden ”lasikaton” 

ja/tai mukauttamalla ja vähentämällä 

EU:n tavoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Helga Trüpel 

 

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a. kehottaa komissiota perustamaan 

seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen alaisuuteen digitaalisen 

klusterin, joka tarjoaa täydentäviä 

vastauksia digitaalisiin haasteisiin 
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unionissa, mukaan luettuina toimintoja, 

kuten teollisuuden digitalisoiminen, 

digitaalisten taitojen kehittäminen, 

digitaalialan tutkimus, median innovointi 

ja multimediatoimet, medialukutaito, 

suurteholaskenta, kyberturvallisuus, 

sähköinen hallinto ja 

digitaalipalveluinfrastruktuuri; 

Or. en 

 

Tarkistus  314 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a. katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen rakenteessa olisi 

otettava huomioon myös EU:n talous ja 

että sen olisi sisällettävä yrittäjyyttä ja 

kaikkia sen liiketoimintamuotoja tukevia 

ohjelmia ja välineitä yksittäisistä 

hankkeista yhteishankkeisiin, kuten 

osuustoiminnallisia yrityksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Päätöslauselmaesitys 

64 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 64 a. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia, ja 

ehdottaa siten yhteisen 

maatalouspolitiikan menojen säilyttämistä 
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erillisenä budjettikohtana; 

Or. pl 

 

Tarkistus  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 

jälkeiselle monivuotiselle 

rahoituskehykselle seuraavaa rakennetta: 

Poistetaan. 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous  

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

suoran hallinnoinnin mukaisesti:  

- tutkimus ja innovointi  

- teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset 

 

- suuret infrastruktuurihankkeet  

- liikenne, digitalisaatio, energia  

- ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

 

- maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 

- meri- ja kalastusasiat  

- horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 

mukaan lukien ESIR) 

 

Otsake 2: Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
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- taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus 

 

- koulutus ja elinikäinen oppiminen  

- kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä  

- terveys ja elintarviketurvallisuus  

- turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

 

- tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa  

 

Otsake 3: Suurempi vastuu maailmassa  

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

- kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

 

- naapuruussuhteet  

- laajentuminen  

- humanitaarinen apu  

- kauppa  

- maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

- turvallisuus  

- kriisinhallinta ja vakaus  

- yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

 

- puolustus  

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 
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- unionin henkilöstön 

rahoittaminen 

 

- unionin toimielinten rakennusten 

ja laitteiden rahoittaminen 

 

Or. pl 

 

Tarkistus  317 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle avointa 

kehystä, jossa eri painopisteillä on erilliset 

otsakkeet; tukee erillisten otsakkeiden 

säilyttämistä seuraavia varten: 

taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 

yhteenkuuluvuus; maatalous ja 

maaseudun kehittäminen, meri- ja 

kalastusasiat; 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous  

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

suoran hallinnoinnin mukaisesti:  

– tutkimus ja innovointi  
– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

 

– suuret infrastruktuurihankkeet  
– liikenne, digitalisaatio, energia  
– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 
 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 
 

– meri- ja kalastusasiat  
– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 
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mukaan lukien ESIR) 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 
 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 
 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus
 

– koulutus ja elinikäinen oppiminen  
– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä  
– terveys ja elintarviketurvallisuus  
– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 
 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 
 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa  
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 
 

– naapuruussuhteet  

– laajentuminen  

– humanitaarinen apu  

– kauppa  

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 
 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– turvallisuus  
– kriisinhallinta ja vakaus   
– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  
 

– puolustus  
Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 
 

– unionin henkilöstön 

rahoittaminen 
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– unionin toimielinten rakennusten 

ja laitteiden rahoittaminen 
 

Or. en 

 

Tarkistus  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 

jälkeiselle monivuotiselle 

rahoituskehykselle seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

kehottaa komissiota ehdottamaan uutta 
vuoden 2020 jälkeiselle monivuotiselle 

rahoituskehykselle; 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous  

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

suoran hallinnoinnin mukaisesti:  

– tutkimus ja innovointi  
– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

 

– suuret infrastruktuurihankkeet  
– liikenne, digitalisaatio, energia  
– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 
 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 
 

– meri- ja kalastusasiat  
– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 

mukaan lukien ESIR) 

 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 
 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 
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 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus
 

– koulutus ja elinikäinen oppiminen  
– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä  
– terveys ja elintarviketurvallisuus  
– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 
 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 
 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa  
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 
 

– naapuruussuhteet  

– laajentuminen  

– humanitaarinen apu  

– kauppa  

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 
 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

– turvallisuus  
– kriisinhallinta ja vakaus   
– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  
 

– puolustus  
Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 
 

– unionin henkilöstön 

rahoittaminen 
 

– unionin toimielinten rakennusten 

ja laitteiden rahoittaminen 
 

Or. en 
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Tarkistus  319 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä 

parannuksia; ehdottaa näin ollen vuoden 

2020 jälkeiselle monivuotiselle 

rahoituskehykselle seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Turvallisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
suoran hallinnoinnin mukaisesti:  

– tutkimus ja innovointi – turvapaikka- ja 

maahanmuuttoasiat 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– turvallisuus ja terrorismin torjunta  

– suuret infrastruktuurihankkeet – kriisinhallinta ja vakaus 

– liikenne, digitalisaatio, energia  

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 

– meri- ja kalastusasiat  

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 

mukaan lukien ESIR) 

 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Kilpailukykyinen ja 

innovatiivinen Eurooppa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– tutkimus ja innovointi 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

– suuret infrastruktuurihankkeet 

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – liikenne, digitalisaatio, energia

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kauppa 

– terveys ja elintarviketurvallisuus  
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– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Euroalueen uudistaminen 

kestävyyden ja talouskasvun edistämiseksi 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– euroalueen vakautusmekanismi 

– naapuruussuhteet – eurosta neuvotteluteitse eroavia 

jäsenvaltioita koskeva tukiohjelma 

– laajentuminen  

– humanitaarinen apu  

– kauppa  

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Yhtenäinen yhteiskunta ja 

vahva maaseudun maisema Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen yhteenkuuluvuus 

– kriisinhallinta ja vakaus  – maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– meri- ja kalastusasiat 

– puolustus  

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Globaali Eurooppa 

– unionin henkilöstön 

rahoittaminen 

– humanitaarinen apu 

– unionin toimielinten rakennusten 

ja laitteiden rahoittaminen 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

 – rahoitusosuudet EU:n 

erityisrahastoihin; 

 Otsake 6 Hallinto 

Or. en 

 

Tarkistus  320 

Janusz Lewandowski 

 

Päätöslauselmaesitys 
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65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

  

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Älykäs ja osallistava kasvu 

 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 

kilpailukyky 

 b. Taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
 

suoran hallinnoinnin mukaisesti:  

– tutkimus ja innovointi  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

 

– suuret infrastruktuurihankkeet  

– liikenne, digitalisaatio, energia  

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 

– meri- ja kalastusasiat  

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 

mukaan lukien ESIR) 

 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Kestävä kasvu: Luonnonvarat 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus



– koulutus ja elinikäinen oppiminen 

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä  

– terveys ja elintarviketurvallisuus  
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– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Turvallisuus, kansalaisuus ja 

puolustus 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

 

– naapuruussuhteet  

– laajentuminen  

– humanitaarinen apu  

– kauppa  

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Globaali Eurooppa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 

– turvallisuus  

– kriisinhallinta ja vakaus   

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

 

– puolustus  

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Hallinto 

– unionin henkilöstön 

rahoittaminen 

 

– unionin toimielinten rakennusten 

ja laitteiden rahoittaminen 

 

Or. en 

 

Tarkistus  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 
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perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi, kestävä ja 

digitaalinen talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

 – talouden ja yhteiskunnan 

digitaalinen murros 

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 

– liikenne, digitalisaatio, energia – energia ja liikenne 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 

– meri- ja kalastusasiat  

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – koulutus ja elinikäinen oppiminen

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus, media ja 

viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

 Otsake 2 a (uusi) Vahvempi ja kestävä 

maatalous ja kalastusala 
 Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
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 – maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 – meri- ja kalastusasiat 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus  – kriisinhallinta ja vakaus, mukaan 

lukien väestönsuojelu 
– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– puolustus – puolustus, tutkimus ja innovointi 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

Or. en 

Tarkistus  322 

Ivana Maletić 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 
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seuraavaa rakennetta: seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi ja kilpailukykyinen 

talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 
– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset 

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 
– liikenne, digitalisaatio, energia – liikenne, digitalisaatio, energia 
– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 
 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 
 

– meri- ja kalastusasiat  
– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, 

mukaan lukien ESIR) 

 

  
 Otsake 2 Kestävä kehitys, luonnonvarojen 

suojelu ja hallinta 

 – maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

 – meri- ja kalastusasiat 

 – ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 3 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – koulutus ja elinikäinen oppiminen

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 4 Suurempi vastuu maailmassa 
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Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

  

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4 Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 5 Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus  – kriisinhallinta ja vakaus  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– puolustus – puolustus 

Otsake 5 Tehokas hallinto eurooppalaisten 

palveluksessa 

Otsake 6 Tehokas hallinto eurooppalaisten 

palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

Or. en 

Tarkistus  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 
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Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 

 – Euroopan yhteiskunnan ja 

talouden digitaalinen murros 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 

– liikenne, digitalisaatio, energia – liikenne, energia, avaruus 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– ympäristö ja ilmastonmuutoksen 

hillitseminen ja siihen sopeutuminen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– meri- ja kalastusasiat – meri- ja kalastusasiat 

  

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

tutkimukseen, digitalisaatioon, 

teollisuuden muutosprosessiin, pk-

yrityksiin, liikenteeseen, 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen 

hillintään, energiaan ja ympäristöön 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, koulutus, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus, valmiuksien 

kehittäminen 

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – koulutus, nuoriso ja elinikäinen 

oppiminen 

 – demokratia, oikeusvaltio ja 

perusoikeudet 

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja – turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 
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kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

 – sukupuolten tasa-arvo 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

 – ihmisoikeudet, demokratia ja 

oikeusvaltioperiaate 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

 – sukupuolten tasa-arvo 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

 – kyberturvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus – kriisinhallinta ja vakaus 

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

– puolustus – puolustus 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

Or. en 

 

Tarkistus  324 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 

– liikenne, digitalisaatio, energia – liikenne, digitalisaatio, energia 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– meri- ja kalastusasiat – meri- ja kalastusasiat 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 

väestörakenteellisiin haasteisiin 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus eriarvoisuuksien 

vähentämiseksi ja köyhyyden torjumiseksi 

  osaamisen ja pätevyyden 
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sovittaminen yhteen työmarkkinoiden 

tarpeiden kanssa

  erojen vähentäminen 

työllisyyskehityksessä jäsenvaltioiden ja 

ehdokasmaiden välillä;

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – erityisesti digitaalisia ja 

yrittäjätaitoja painottava koulutus ja 

elinikäinen oppiminen 

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus – kriisinhallinta ja vakaus 

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka 

– puolustus – puolustus 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 
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Or. en 

 

Tarkistus  325 

Tiemo Wölken 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 

sopimuksen tavoitteiden mukaisesti 

kestävää taloutta ja hiilestä irtautumista 

edistäen: 

suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 
– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset 

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 
– liikenne, digitalisaatio, energia – liikenne, digitalisaatio, energia 
– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– ympäristö, mukaan lukien 

ympäristötoimien rahoittaminen 

biologisen monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttämiseksi ja 

sopeutuminen ilmastonmuutokseen 
– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 
– meri- ja kalastusasiat – meri- ja kalastusasiat 
– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 
Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja – taloudellinen, sosiaalinen ja 
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alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – koulutus ja elinikäinen oppiminen

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

  

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus  – kriisinhallinta ja vakaus  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– puolustus – puolustus 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

Or. en 
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Tarkistus  326 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

65. katsoo siksi, että otsakkeiden 

nykyiseen esitystapaan on tehtävä joitakin 

parannuksia, mutta vastustaa 

perusteettomia radikaaleja muutoksia; 

ehdottaa näin ollen vuoden 2020 jälkeiselle 

monivuotiselle rahoituskehykselle 

seuraavaa rakennetta: 

Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous Otsake 1: Vahvempi ja kestävä talous 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 
suoran hallinnoinnin mukaisesti: suoran hallinnoinnin mukaisesti: 

– tutkimus ja innovointi – tutkimus ja innovointi 

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– teollisuus, yrittäjyys ja pienet ja 

keskisuuret yritykset  

– suuret infrastruktuurihankkeet – suuret infrastruktuurihankkeet 

– liikenne, digitalisaatio, energia – liikenne, digitalisaatio, energia 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– ympäristö ja sopeutuminen 

ilmastonmuutokseen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– maatalous ja maaseudun 

kehittäminen 

– meri- ja kalastusasiat – meri- ja kalastusasiat 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

– horisontaaliset (rahoitus)välineet, 

joista tuetaan investointeja Eurooppaan 

(mahdollinen unionin yleisrahasto, mukaan 

lukien ESIR) 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Otsake 2 Vahvempi koheesio ja 

yhteisvastuullisuus Euroopassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

– taloudellinen, sosiaalinen ja 

alueellinen koheesio (jaettu hallinnointi): 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 investoinnit innovointiin, 

digitalisaatioon, uudelleenteollistamiseen, 

pk-yrityksiin, liikenteeseen ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

 työllisyys, sosiaaliasiat ja 

sosiaalinen osallisuus

– koulutus ja elinikäinen oppiminen – koulutus ja elinikäinen oppiminen

– kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä – kulttuuri, kansalaisuus ja viestintä 

– terveys ja elintarviketurvallisuus – terveys ja elintarviketurvallisuus 

– turvapaikka-asiat, muuttoliike ja – turvapaikka-asiat, muuttoliike ja 



 

AM\1144763FI.docx 53/158 PE616.896v01-00 

 FI 

kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat kotouttaminen, oikeus- ja kuluttaja-asiat 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

– tuki kansallisille hallinnoille ja 

koordinointi niiden kanssa 

Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa Otsake 3 Suurempi vastuu maailmassa 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– kansainvälinen yhteistyö ja 

kehitysasiat 

– naapuruussuhteet – naapuruussuhteet 

– laajentuminen – laajentuminen 

– humanitaarinen apu – humanitaarinen apu 

– kauppa – kauppa 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

– maksuosuus unionin 

erityisrahastoihin ja ulkosuhteiden 

välineisiin 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Otsake 4: Turvallisuus, rauha ja vakaus 

kaikille 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

Mukaan lukien ohjelmat ja välineet, joilla 

tuetaan seuraavia aloja: 

– turvallisuus – turvallisuus 

– kriisinhallinta ja vakaus  – kriisinhallinta ja vakaus  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka  

– puolustus – puolustus, tutkimus ja innovointi 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

Otsake 5: Tehokas hallinto 

eurooppalaisten palveluksessa 

– unionin henkilöstön rahoittaminen – unionin henkilöstön rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

– unionin toimielinten rakennusten ja 

laitteiden rahoittaminen 

Or. en 

 

Tarkistus  327 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

66 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 66 a. painottaa, että Pariisin 

ilmastosopimuksen pitäisi olla yksi 

vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen 

rahoituskehyksen päälinjoista; katsoo 
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näin ollen, että kaikkia politiikkoja ja 

ohjelmia olisi uudistettava perusteellisesti, 

jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin 

sopusoinnussa COP21-sopimuksen 

kanssa niin, että vuoden 2020 jälkeisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

saadaan aikaan vähintään 50 prosentin 

ilmastoon liittyvät menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  328 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

66 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 66 b. katsoo, että maapallomme 

suojelemisen, kansalaisista huolehtimisen 

ja tulevaisuuteemme investoimisen vuoksi 

EU:ssa ja maailmassa ydinvoimaan, 

kaasuun, teihin ja puolustukseen liittyvät 

menot olisi jätettävä kaikenlaisten suorien 

ja epäsuorien tukien ulkopuolelle EU:n 

talousarviossa; toteaa, että näin ollen 

EU:n talousarviosta ei enää pitäisi 

rahoittaa suoraan tai epäsuoraan 

fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä 

infrastruktuureja EU:ssa ja ulkomailla; 

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 alaotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vahvempi ja kestävä talous Vahvempi, tasapuolisempi1 a ja kestävä 
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talous 

 __________________ 

 1 a Monivuotiseen rahoituskehykseen 

liitetystä sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevasta yhteisestä 

julistuksesta huolimatta tällä alalla ei ole 

saavutettu merkittävää edistystä, eikä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

vuosiksi 2014–2020 ole syntynyt selkeää 

sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 

strategiaa, jossa olisi erityiset päämäärät 

ja konkreettiset tavoitteet. On erittäin 

tärkeä tehdä symbolinen viittaus, jossa 

korostetaan sitä potentiaalia, jolla 

unionin kokonaisrahoituskehyksessä 

edistetään sukupuolten tasa-arvon 

lisäämistä ja varmistetaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 alaotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vahvempi ja kestävä talous Vahvempi, kestävä ja digitaalinen talous 

Or. en 

 

Tarkistus  331 

Ivana Maletić 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 alaotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vahvempi ja kestävä talous Vahvempi ja kilpailukykyinen talous 

Or. en 
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Tarkistus  332 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 alaotsikko 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Vahvempi ja kestävä talous Maapallon suojeleminen 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. pitää erittäin tärkeänä 

eurooppalaisen tutkimusalueen, 

energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, sillä 

ne ovat olennainen osa unionin 

sisämarkkinoita; 

67. pitää erittäin tärkeänä 

eurooppalaisen tutkimusalueen, 

energiaunionin, yhtenäisen 

eurooppalaisen liikennealueen ja 

digitaalisten sisämarkkinoiden 

loppuunsaattamista, sillä ne ovat 

olennainen osa unionin sisämarkkinoita, ja 

muistuttaa, että tarvitaan asianmukaista 

rahoitusta Verkkojen Eurooppa 

-välineelle strategisena välineenä näiden 

tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. pitää erittäin tärkeänä 

eurooppalaisen tutkimusalueen, 

energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, sillä 

ne ovat olennainen osa unionin 

sisämarkkinoita; 

67. pitää erittäin tärkeänä 

energiaunionin loppuunsaattamista 

yhdessä tulevaisuuteen suuntautuvan 

ilmastonmuutospolitiikan kanssa sekä 

digitaalisten sisämarkkinoiden ja 
eurooppalaisen tutkimusalueen 

loppuunsaattamista, sillä ne ovat 

olennainen osa unionin sisämarkkinoita; 

Or. it 

 

Tarkistus  335 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. pitää erittäin tärkeänä 

eurooppalaisen tutkimusalueen, 

energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, sillä 

ne ovat olennainen osa unionin 

sisämarkkinoita; 

67. pitää1 a erittäin tärkeänä 

eurooppalaisen tutkimusalueen, 

energiaunionin ja digitaalisten 

sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, sillä 

ne ovat olennainen osa unionin 

sisämarkkinoita; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”.  

Or. en 

 

Tarkistus  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

67 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 67 a. painottaa tarvetta parantaa 
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johdonmukaisuutta EU:n 

rahoituspolitiikan sekä niiden EU:n 

Pariisin sopimuksen yhteydessä tekemien 

sitoumusten välillä, jotka koskevat 

rahavirtojen yhdenmukaistamista pitkän 

aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa; 

korostaa tässä yhteydessä monivuotisen 

rahoituskehyksen mahdollisuuksia 

nopeuttaa siirtymistä 

nettohiilidioksidipäästöttömään talouteen 

vuoteen 2050 mennessä; vaatii, että 

tukien myöntäminen fossiilisille 

polttoaineille lopetetaan jo vuodesta 2020 

alkaen ja että vähintään puolet 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

myönnetään ilmastoon liittyviä menoja 

varten; kehottaa ehdottamaan uutta 

välinettä energiasiirtymän 

vauhdittamiseksi siten, että tuetaan 

paikallisviranomaisia, energia-alan 

osuuskuntia ja aktiivisia 

energiankuluttajia ja yrityksiä; 

Or. it 

 

Tarkistus  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

kestävää talouskasvua, kilpailukykyä ja 

työllisyyttä; korostaa tässä yhteydessä 

tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä 

pyrittäessä luomaan kestävä, maailman 

johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 
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laadukkaista hankkeista; pienelle osalle laadukkaista hankkeista, 

erityisesti resurssitehokkuuden, 

luonnonpääoma- ja 

ekosysteemipalvelujen, vihreiden 

työpaikkojen, kestävän innovoinnin ja 

vihreän rahoituksen kaltaisten keskeisten 

kysymyksien kohdalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo1 a että2 a seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka tekevät 

Euroopan taloudesta entistä vahvemman 

ja kestävämmän edistämällä pitkän 

aikavälin kilpailukykyä, kestävää 

kehitystä ja yhteisvastuullisuutta; korostaa 

tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

 2 a Luonnonsuojeluliitto NABUn 

(Naturschutzbund Deutschland e.V.) 

ehdottama tarkistus. 

Or. en 
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Tarkistus  339 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskehitystä ja sosiaalista osallisuutta, 

kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa, jotka edistävät 

ilmastoon ja energiaan liittyvien 

tavoitteiden saavuttamista ja jotka 

edistävät vaurautta, talouskasvua, 

kilpailukykyä ja työllisyyttä; korostaa tässä 

yhteydessä tutkimuksen ja innovoinnin 
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riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

merkitystä pyrittäessä luomaan kestävä, 

maailman johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 

Or. it 

 

Tarkistus  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

mahdollisimman paljon talouskasvua, 

kilpailukykyä ja työllisyyttä kaikilla EU:n 

alueilla; korostaa tässä yhteydessä 

tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä 

pyrittäessä luomaan kestävä, maailman 

johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 

Or. en 

 

Tarkistus  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä kestävän kehityksen ja 

kunnollisten työpaikkojen edistämiseksi 
enemmän talousarviovaroja aloille, joiden 

osoitetaan tuottavan selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja jotka edistävät talouskasvua, 

kilpailukykyä ja työllisyyttä; korostaa tässä 

yhteydessä tutkimuksen ja innovoinnin 

merkitystä pyrittäessä luomaan kestävä, 

maailman johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 

Or. en 

 

Tarkistus  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa, jotta Euroopan 

talouden tila olisi myönteisempi ja 

edistäisi yhteenkuuluvuutta ja kestävää 

kehitystä; korostaa tässä yhteydessä 

tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä 

pyrittäessä luomaan kestävä, maailman 

johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä; 

korostaa tässä yhteydessä tutkimuksen ja 

innovoinnin merkitystä pyrittäessä 

luomaan kestävä, maailman johtava 

osaamistalous, ja pitää valitettavana, että 

riittävän rahoituksen puuttumisen vuoksi 

nykyisestä monivuotisesta 

rahoituskehyksestä on osoitettu unionin 

rahoitusta tällä alalla vain pienelle osalle 

laadukkaista hankkeista; 

68. katsoo, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 

keskitettävä enemmän talousarviovaroja 

aloille, joiden osoitetaan tuottavan selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja jotka edistävät 

lähentyvää talouskasvua sekä kestävää 

vihreää kasvua, laadukasta ja pitkän 

aikavälin työllisyyttä; korostaa tässä 

yhteydessä tutkimuksen ja innovoinnin 

merkitystä pyrittäessä luomaan kestävä, 

maailman johtava osaamistalous, ja pitää 

valitettavana, että riittävän rahoituksen 

puuttumisen vuoksi nykyisestä 

monivuotisesta rahoituskehyksestä on 

osoitettu unionin rahoitusta tällä alalla vain 

pienelle osalle laadukkaista hankkeista; 

Or. en 

 

Tarkistus  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 160 miljardia euroa; pitää tätä 
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tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

Or. sv 

 

Tarkistus  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden taso olisi ainakin 

kaksinkertaistettava; pitää tätä tasoa 

asianmukaisena, jotta voidaan varmistaa 

Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky 

sekä tieteellinen ja teollinen johtoasema, 

vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 

auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

Or. de 

 

Tarkistus  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 
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varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa ja että niitä ei 

pidä leikata tai vähentää toteuttamisen 

aikana; pitää tätä tasoa asianmukaisena, 

jotta voidaan varmistaa Euroopan 

maailmanlaajuinen kilpailukyky sekä 

tieteellinen ja teollinen johtoasema, vastata 

yhteiskunnallisiin haasteisiin ja auttaa 

saavuttamaan unionin ilmastotavoitteet; 

muistuttaa tässä yhteydessä, että on 

tarpeen jatkaa rahoitustukia (apurahat) 

erityisesti akateemisia tutkimuksia, 

yhteistyötutkimuksia ja perustutkimuksia 

varten; 

Or. it 

 

Tarkistus  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet ja kestävän kehityksen 

tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  349 

Jordi Solé 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen 

puiteohjelmaan varattuja 

kokonaismäärärahoja ja katsoo, että niiden 

tasoksi olisi vahvistettava ainakin 

120 miljardia euroa; pitää tätä tasoa 

asianmukaisena, jotta voidaan varmistaa 

Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky 

sekä tieteellinen ja teollinen johtoasema, 

vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 

auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen Horisontti 2020-ohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 105 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen ja teollinen 

johtoasema, vastata yhteiskunnallisiin 

69. kehottaa siksi lisäämään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä huomattavasti 

tutkimuksen yhdeksänteen puiteohjelmaan 

varattuja kokonaismäärärahoja ja katsoo, 

että niiden tasoksi olisi vahvistettava 

ainakin 120 miljardia euroa; pitää tätä 

tasoa asianmukaisena, jotta voidaan 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky sekä tieteellinen, 

teknologinen ja teollinen johtoasema, 
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haasteisiin ja auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 

auttaa saavuttamaan unionin 

ilmastotavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 69 a. huomauttaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoitusohjelman on 

tuettava EU:ta ja sen jäsenvaltioita niiden 

ilmastotavoitteiden saavuttamisessa siten 

kuin ne on vahvistettu Parisiin 

ilmastosopimuksessa; korostaa, että EU:n 

varoilla olisi tuettava siirtymistä 

vähäpäästöisempiin energialähteisiin; 

pitää tärkeänä taata biologinen 

monimuotoisuus Life-ohjelman kaltaisten 

ohjelmien kautta ja varmistaa sen 

jatkuminen seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 69 a. ehdottaa, että tarjotaan 

sääntelylliset ja muut puitteet ja 

rahoitusta käytettäväksi lääketieteellisten 

ja digitaalisten terveysteknologioiden 

eurooppalaisten markkinoiden 

kilpailukyvyn ja kasvun hyödyntämiseen 
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tukemalla teollisuutta (pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä), jotta voidaan 

kilpailla kansainvälisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin erilaisten välineiden kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

panee merkille maantieteellisen 

epätasapainon puiteohjelman varojen 

käytössä; kehottaa laatimaan 

kokonaisvaltaisia talousarvioratkaisuja 

sen varmistamiseksi, että kaikki EU:n 

jäsenvaltiot ja alueet sitoutuvat 

tutkimukseen, kehitykseen ja 

innovaatioon; 

Or. en 

 

Tarkistus  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 70. kehottaa lisäksi keskittymään 
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enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella, 

jotta kaikkien jäsenvaltioiden hakijoille 

voidaan tarjota paremmat 

osallistumismahdollisuudet ja tasapuoliset 

toimintaedellytykset ehdotusten 

lisäarvoon ja mahdollisiin tuloksiin 

perustuvan uuden hakemusten 

arviointijärjestelmän avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

kehottaa lisäksi ottamaan käyttöön 

mekanismeja, jotka takaavat 

sidosryhmien osallistumisen kaikista 

jäsenvaltioista; 

Or. en 
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Tarkistus  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi ja siten tekemään 

Euroopasta niitä koskevan entistä 

laajemman tutkimuksen, demonstroinnin 

ja käyttöönoton edelläkävijän; painottaa, 

että samalla kun lisätään rahoitusta, on 

myös yksinkertaistettava rahoitukseen 

liittyviä menettelyjä ja käytettävä 

tehokkaita valvontamekanismeja; pitää 

myönteisinä komission toimia tässä asiassa 

ja vaatii niiden jatkamista seuraavalla 

ohjelmakaudella; 

Or. en 

 

Tarkistus  357 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin ja avainteknologioihin, 

erityisesti mahdollistaviin teknologioihin, 
tehtävien investointien tukemiseen 

innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös annettava 

riittävää tukea ja yksinkertaistettava 

rahoitukseen liittyviä menettelyjä; kehottaa 

komissiota lisäämään toimia tässä asiassa 

ja vaatii niiden jatkamista seuraavalla 
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ohjelmakaudella; 

Or. it 

 

Tarkistus  358 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

70. kehottaa1 a lisäksi keskittymään 

enemmän tutkimuksen harjoittamiseen ja 

innovointiin yhteisyritysten kautta ja 

avainteknologioihin tehtävien investointien 

tukemiseen innovoinnin investointivajeen 

paikkaamiseksi; painottaa, että samalla kun 

lisätään rahoitusta, on myös 

yksinkertaistettava rahoitukseen liittyviä 

menettelyjä; pitää myönteisinä komission 

toimia tässä asiassa ja vaatii niiden 

jatkamista seuraavalla ohjelmakaudella; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  359 

Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 a. pitää myönteisenä komission 

hiljattain tekemää ehdotusta, jolla 

varmistetaan hiili- ja 

terästutkimusrahaston rahoitus tuleviksi 

vuosiksi; painottaa kyseisen rahaston 

merkitystä tämän teollisuudenalan 
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tutkimuksen rahoittamisessa; katsoo näin 

ollen, että tarvitaan pidempiaikaisia 

ratkaisuja, jotka takaavat rahoituksen 

myös vuoden 2020 jälkeen ja johon 

sisältyy myös rahasto unionin 

talousarviota varten, jotta parlamentti voi 

hoitaa tehtävänsä budjettivallan 

käyttäjänä;  

Or. en 

 

Tarkistus  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 a. kiinnittää huomiota tarpeeseen 

varmistaa maantieteellinen tasapaino 

EU:n varojen käytössä tutkimuksen ja 

innovaatioiden alalla ottamalla käyttöön 

kansalliset määrärahat tai lisäperusteet 

hankkeiden valinnassa, joilla 

varmistetaan tuen tasapuolinen 

jakautuminen jäsenvaltioiden kesken; 

Or. pl 

 

Tarkistus  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 a. kehottaa takaamaan 

johdonmukaisuuden EU:n 

teollisuusagendan ja digitaaliagendan 

välillä niin kutsuttuna teollisuus 4.0:na, 

”teollisena internetinä”, sillä se on 

keskeinen teollisuusinvestointien 

uudelleenkäynnistämiseksi ja sopiva myös 
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ympäristöpolitiikan tavoitteet saavuttavan 

tilanteen aikaansaamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 a. painottaa unionin sitoutumista 

rauhaan ja kehottaa jäsenvaltioita 

sopimaan kiellosta, ettei EU:n 

talousarviota saa käyttää mihinkään 

kaksikäyttöisiin teknologisiin 

kehityshankkeisiin, joilla on sotilaallinen 

käyttötarkoitus; 

Or. en 

 

Tarkistus  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

70 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 b. painottaa tarvetta keskittää 

tutkimuksen ja kehityksen 

rahoitusvälineet niin kutsuttuun 

yhdistettyyn terveydenhuoltoon 

terveydenhuollon teollistamiseksi 

vakiomallien ja näyttöön perustuvien 

käytäntöjen kautta samalla, kun 

mahdollistetaan täsmälääketiede ja 

yksilöllinen hoito lopullisten diagnoosien, 

ennaltaehkäisevien toimien 

biolääketieteellisen mallintamisen ja 

hoitojen optimoinnin tukemiseksi; 
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Or. en 

 

Tarkistus  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

kestävää kasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen ja yksinkertaistamisen 

siten, että mikroyrityksiin kiinnitetään 

erityistä huomiota, olisi edelleen oltava 

tärkeä politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

Or. it 

 

Tarkistus  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

71. korostaa, että pk-yritykset ja 

mikroyritykset, yhteisötalouden yritykset 

mukaan luettuina, ovat talouskasvua, 

innovointia ja työllisyyttä lisääviä 
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varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

keskeisiä tekijöitä, ja panee merkille niiden 

tärkeän roolin varmistettaessa unionin 

kestävän talouden elvyttäminen ja 

edistäminen; muistuttaa, että unionissa on 

yli 20 miljoonaa pk-yritystä ja että niiden 

osuus kaikista yrityksistä on 99 prosenttia; 

katsoo, että pk-yritysten rahoituksen 

saannin helpottamisen olisi edelleen oltava 

tärkeä politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  366 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa 

pk-yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

71. korostaa1 a, että pk-yritykset, 

osuuskunnat mukaan luettuina, ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa 

pk-yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 
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 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  367 

Inese Vaidere 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen kaikissa jäsenvaltioissa olisi 

edelleen oltava tärkeä politiikkatavoite 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, ja kehottaa sen vuoksi 

kaksinkertaistamaan COSME-ohjelman 

määrärahat, jotta ne vastaisivat unionin 

talouden todellisia tarpeita ja huomattavaa 

kiinnostusta ohjelmaan osallistumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

José Manuel Fernandes 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 

71. korostaa, että pk-yritykset ovat 

talouskasvua, innovointia ja työllisyyttä 
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lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, ja 

kehottaa sen vuoksi kaksinkertaistamaan 

COSME-ohjelman määrärahat, jotta ne 

vastaisivat unionin talouden todellisia 

tarpeita ja huomattavaa kiinnostusta 

ohjelmaan osallistumiseen; 

lisääviä keskeisiä tekijöitä, ja panee 

merkille niiden tärkeän roolin 

varmistettaessa unionin kestävän talouden 

elvyttäminen ja edistäminen; muistuttaa, 

että unionissa on yli 20 miljoonaa pk-

yritystä ja että niiden osuus kaikista 

yrityksistä on 99 prosenttia; katsoo, että 

pk-yritysten rahoituksen saannin 

helpottamisen olisi edelleen oltava tärkeä 

politiikkatavoite seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  369 

José Manuel Fernandes 

 

Päätöslauselmaesitys 

71 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 71 a. pitää myönteisenä EU:n yritysten 

kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä koskevan nimenomaisen 

ohjelman (COSME) menestystä nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen 

alaisuudessa; panee merkille, että 

parlamentti on johdonmukaisesti pyrkinyt 

toimillaan lisäämään tähän ohjelmaan 

korvamerkittyjä varoja vuotuisen 

talousarviomenettelyn yhteydessä; panee 

tyytyväisenä merkille ohjelman korkean 

täytäntöönpanon tason ja viittaa sen 

kykyyn käyttää varoja jopa nykyistä 

enemmän; kehottaa sen vuoksi 

kaksinkertaistamaan COSME-ohjelman 

määrärahat, jotta ne vastaisivat unionin 

talouden todellisia tarpeita ja 

huomattavaa kiinnostusta ohjelmaan 

osallistumiseen; 
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Or. en 

 

Tarkistus  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, 

että ESIR on jo vauhdittanut 

voimakkaasti ja kohdennetusti talouden 

aloja, jotka kykenevät luomaan kestävää 

kasvua ja työpaikkoja; suhtautuu siksi 

myönteisesti komission aikomukseen 

antaa lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  371 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

Poistetaan. 
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tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, 

että ESIR on jo vauhdittanut 

voimakkaasti ja kohdennetusti talouden 

aloja, jotka kykenevät luomaan kestävää 

kasvua ja työpaikkoja; suhtautuu siksi 

myönteisesti komission aikomukseen 

antaa lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  372 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; korostaa, että 

kaikkien lainsäädäntöesitysten olisi 

parannettava merkittävästi 

ESIR-rahaston maantieteellistä laajuutta; 
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muistuttaa, että ESIR-rahaston olisi 

säilyttävä lisävälineenä investointien 

vauhdittamiseksi, sillä koheesiopolitiikan 

olisi säilyttävä Euroopan unionin 

investointipolitiikan välineenä; 

Or. en 

 

Tarkistus  373 

Inese Vaidere 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; toteaa kuitenkin, että 

talouden piristyminen on pääasiassa 

kohdistunut EU:n 15 jäsenvaltioon, 

minkä vuoksi investointimahdollisuudet 

olisi taattava kaikissa jäsenvaltioissa; 

suhtautuu siksi myönteisesti komission 

aikomukseen antaa lainsäädäntöehdotus 

tämän investointijärjestelmän jatkamisesta 

ja parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  374 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

72. toistaa1 a sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin ja että kaikki EU:n 

kansallisten ja kansainvälisten 

sitoumusten kanssa ristiriidassa olevat 

rahoitus olisi jätettävä tukikelpoisuuden 

ulkopuolelle; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  375 

Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 



 

PE616.896v01-00 82/158 AM\1144763FI.docx 

FI 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja; suhtautuu siksi myönteisesti 

komission aikomukseen antaa 

lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, että 

ESIR on jo vauhdittanut voimakkaasti ja 

kohdennetusti talouden aloja, jotka 

kykenevät luomaan kestävää kasvua ja 

työpaikkoja ja että toimia voidaan lisätä 

entisestään, jotta sen tuomilla eduilla on 

vaikutusta kaikkiin EU:n alueisiin; 

suhtautuu siksi myönteisesti komission 

aikomukseen antaa lainsäädäntöehdotus 

tämän investointijärjestelmän jatkamisesta 

ja parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

arvioinnin päätelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; katsoo, 

että ESIR on jo vauhdittanut 

voimakkaasti ja kohdennetusti talouden 

aloja, jotka kykenevät luomaan kestävää 

kasvua ja työpaikkoja; suhtautuu siksi 

myönteisesti komission aikomukseen 

antaa lainsäädäntöehdotus tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta ja 

parantamisesta uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; painottaa, että 

mahdollisen lainsäädäntöehdotuksen olisi 

perustuttava komission 

uudelleentarkastelun ja riippumattoman 

72. toistaa sitoutuneensa vankasti 

ESIR-rahastoon, jonka avulla pyritään 

saamaan nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käyttöön 

500 miljardia euroa reaalitalouteen 

tehtäviin uusiin investointeihin; kehottaa 

siksi komissiota korjaamaan 

ESIR-rahaston täytäntöönpanoon liittyvät 

puutteet sen ensimmäisessä vaiheessa ja 

parantamaan sitä antaessaan 

lainsäädäntöehdotuksen tämän 

investointijärjestelmän jatkamisesta uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana, 

jotta tehostetaan sen merkitystä tärkeänä 

välineenä rakenteellisen eriarvoisuuden 

vähentämisessä sekä lähentymisen ja 

yhteenkuuluvuuden parantamisessa; 

painottaa, että mahdollisen 
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arvioinnin päätelmiin; lainsäädäntöehdotuksen olisi perustuttava 

komission uudelleentarkastelun ja 

riippumattoman arvioinnin päätelmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 a. katsoo, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

ilmennettävä paremmin eurooppalaisen 

yhteiskunnan ja talouden digitaaliseen 

aikaan siirtymiselle osoitettua poliittista 

painopistettä; kehottaa tekemään 

investointeja keskeisiin teknologioihin ja 

infrastruktuureihin, innovointiin ja 

tutkimukseen sekä digitaalisiin taitoihin 

pyrkimällä säilyttämään ja parantamaan 

EU:n kilpailukykyä ja parantamaan 

kansalaisten elämänlaatua; katsoo, että 

tukea olisi suunnattava entistä enemmän 

Euroopan kannalta keskeisen tärkeille 

rajat ylittäville hankkeille, kuten 

kyberturvallisuuteen liittyviin valmiuksiin, 

tekoälyn, robotiikan ja 

suurteholaskentateknologioiden 

kehittämiseen ja saatavuuteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 a. katsoo1 a, että vuoden 2030 

Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF) 

olisi tultava EU:n tärkein 

investointiväline, jota Euroopan komissio 

hallinnoi suoraan ja jossa olisi 

keskityttävä rajat ylittäviin yhteyksiin 

kestäviä liikennemuotoja varten, mukaan 

luettuina niiden uudistamiseen, 

puuttuviin yhteyksiin sekä uusiin 

digitalisaatioratkaisuihin ja hiilestä 

irtautumisratkaisuihin liittyvien 

infrastruktuurien nykyaikaistamiseen, 

sähköinfrastruktuureihin, uusiutuviin 

energiamuotoihin sekä älyverkkoihin, 

jotta edistetään energiakäännettä ja 

nopeaa laajakaistaa tieto- ja 

viestintätekniikan alalla; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  379 

Younous Omarjee 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 a. pitää tarpeellisena varmistaa, että 

ESIR-rahaston asema talousarviossa ja 

unionin poliittisissa painopisteissä ei 

horjuta Euroopan koheesiopolitiikan 

tavoitteisiin pyrkimistä; katsoo, että 

ESIR-rahastolla rahoitettujen toimien 

ehdoksi olisi asetettava tavoite vähentää 

varallisuuserojen Euroopassa sekä 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 

kestävän kehityksen tavoitteet; 

Or. fr 



 

AM\1144763FI.docx 85/158 PE616.896v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  380 

José Manuel Fernandes 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 a. painottaa lisäksi sitä myönteistä 

vaikutusta, joka ESIR-rahastolla on ollut 

rahoituksen tarjoamisessa pk-yrityksille, 

sillä se on tavoittanut nyt jo yli 

500 000 pk-yritystä ja markkina-arvoltaan 

keskisuurta yritystä unionin alueella; 

painottaa, että korkeaa markkinakysyntää 

ilmentävän hyvin vahvan 

käyttöönottoasteen vuoksi pk-

yritysikkunaa vahvistettiin entisestään 

ohjelman ensimmäisen vaiheen 

täytäntöönpanon kautta; 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 b. korostaa, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen on 

ilmennettävä entistä paremmin 

eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden 

digitaaliseen aikaan siirtymiselle 

osoitettua poliittista painopistettä ja 

tarvetta investoida keskeisiin 

teknologioihin ja infrastruktuureihin sekä 

digitaalisiin taitoihin, jotta voidaan 

ylläpitää ja parantaa unionin 

kilpailukykyä sekä elämänlaatua ja 

yhteiskuntarakennetta; katsoo, että tukea 

olisi suunnattava entistä enemmän 

Euroopan kannalta keskeisen tärkeille 
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rajat ylittäville hankkeille, erityisesti 

viimeisimpien tekniikoiden kehittämiseen 

ja saatavuuteen keinoälystä 

suurteholaskentaan ja digitaalisiin 

taitoihin samalla, kun tuetaan edelleen 

voimakkaasti digitaalitekniikoiden 

tutkimusta ja innovointia osana 

tutkimuksen puiteohjelmaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  382 

Inese Vaidere 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta ja 

edistävät koheesiovajeen kuromista 

umpeen; panee merkille, että 

naapurimaihin liitetyn yhtenäisen 

eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

katsoo, että taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden vuoksi on 

tärkeää, että aluekehityskeskukset 
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saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 
liitetään TEN-T -verkkoon, sillä muuten 

ne eivät voi hyötyä pääsystä 

sisämarkkinoille; korostaa, että 

ajantasaistetun ja vaikuttavamman 

Verkkojen Eurooppa -välineen olisi 

katettava kaikki liikennemuodot ja 

keskityttävä yhteenliitäntöihin ja verkon 

valmiiksi saattamiseen syrjäisillä alueilla ja 

että siinä olisi käytettävä yhteisiä 

standardeja; kehottaa keskittymään 

erityisesti infrastruktuureiltaan laajoihin 

rajat ylittäviin hankkeisiin Verkkojen 

Eurooppa -välineen alaisuudessa, 

esimerkiksi Rail Baltica -hankkeeseen, 

joka pienentää entisestään 

yhteenkuuluvuusvajetta, yhdistää 

Euroopan pohjois- ja eteläosan sekä 

vähentää riippuvuutta Venäjästä; 

Or. en 

 

Tarkistus  383 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat osa 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perustaa; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 
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hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista; kehottaa komissiota 

tältä osin tarkistamaan rahoitusta, jota 

myönnetään taloudellisesti epäedullisille 

toimille, jotka ovat myös haitallisia 

kansanterveydelle (kuten esimerkiksi 

Torinon ja Lyonin välinen rautatielinja); 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

painottaa tarvetta asettaa etusijalle 

sellaiset hankkeet, joilla edistetään 

vähähiilisiin liikennejärjestelmiin 

siirtymistä sekä niiden digitalisointia; 

Or. it 

 

Tarkistus  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

73. korostaa1 a 2 a monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten kestävällä liikennealalla; 

korostaa, että liikenteen infrastruktuurit 

ovat sisämarkkinoiden selkäranka ja 

kestävän kehityksen ja työpaikkojen 

luomisen perusta; panee merkille, että 

naapurimaihin liitetyn yhtenäisen 

eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 
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luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava liikennemuodot 

EU:n ilmasto- ja energiasitoumusten 
mukaisesti ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

katsoo, että liitettävyyden ja 

elinympäristöjen entistämisen 

edistämiseksi olisi perustettava vihreän 

infrastruktuurin verkosto (TEN-G), jota 

siis rahoitetaan Verkkojen Eurooppa 

-välineen kautta; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

 2 a Luonnonsuojeluliitto NABUn 

(Naturschutzbund Deutschland e.V.) 

ehdottama tarkistus. 

Or. en 

 

Tarkistus  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 
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kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja erityisesti syrjäisillä ja 

vähemmän kehittyneillä alueilla, ja toteaa, 

että sitä on käsiteltävä ensisijaisena 

painopisteenä unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset ja saarialueet 

mukaan luettuina; katsoo siksi, että 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

olisi mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

toteaa koheesiorahaston merkityksen 

tässä yhteydessä ja painottaa sen 

jatkumisen merkitystä uudessa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 
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kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava liikennemuodot, 

erityisesti rautatie ja muut 

liikennemuodot, jotka edistävät 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ja 

keskityttävä yhteenliitäntöihin ja verkon 

valmiiksi saattamiseen syrjäisillä alueilla ja 

että siinä olisi käytettävä yhteisiä 

standardeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  387 

Tiemo Wölken 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja että 

kestävät infrastruktuurit ovat kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 



 

PE616.896v01-00 92/158 AM\1144763FI.docx 

FI 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että siinä 

olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 

73. korostaa monivuotisen 

rahoituskehyksen merkitystä pitkän 

aikavälin investoinneista riippuvaisilla 

aloilla, kuten liikennealalla; korostaa, että 

liikenteen infrastruktuurit ovat 

sisämarkkinoiden selkäranka ja kestävän 

kasvun ja työpaikkojen luomisen perusta; 

panee merkille, että naapurimaihin liitetyn 

yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen 

toteuttaminen edellyttää suuria liikenteen 

infrastruktuureja, ja toteaa, että sitä on 

käsiteltävä ensisijaisena painopisteenä 

unionin kilpailukyvylle sekä 

taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle 
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koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että 

siinä olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

koheesiolle, syrjäiset alueet mukaan 

luettuina; katsoo siksi, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

mahdollistettava riittävä rahoitus 

hankkeille, jotka edistävät erityisesti 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

(TEN-T) ydinverkon ja sen käytävien 

valmiiksi saattamista, ja katsoo, että näitä 

verkkoja olisi entisestään laajennettava; 

Or. en 

 

Tarkistus  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 73 a. korostaa, että ajantasaistetun ja 

vaikuttavamman Verkkojen Eurooppa 

-välineen olisi katettava kaikki 

liikennemuodot ja keskityttävä 

yhteenliitäntöihin ja verkon valmiiksi 

saattamiseen syrjäisillä alueilla ja että 

siinä olisi käytettävä yhteisiä standardeja; 

Verkkojen Eurooppa -välineellä olisi 

edistettävä vahvempia yhteyksiä 

kattavampia verkkoja koskevien 

horisontaalisten yhteyksien välillä, kuten 

merten moottoritiet; painottaa, että 

komission koordinoinnissa olisi pyrittävä 

kannustamaan sijoittajien osallistumista 

ja että rautatieliikenteen 

hallintajärjestelmällä (ERTMS) olisi 

maksimoitava yhteentoimivuuden tuomat 

edut; katsoo, että olisi luotava erityinen 

budjettikohta matkailua varten, jotta 

voidaan edetä kohti todellista 
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eurooppalaista matkailupolitiikkaa; 

pyytää kehittämään ylhäältä alaspäin 

suuntautuvan lähestymistavan, jonka 

avulla varmistetaan hankkeiden tehokas 

täytäntöönpano sisävesillä navigoinnin 

osalta; vaatii osana SESAR-ohjelmaa 

rahoitusta eurooppalaisen digitaalisen 

ilmaliikenteen hallinnan päätökseen 

saantiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 73 a. kehottaa Euroopan komissiota 

edistämään pikaisesti investointeja uuden 

sukupolven teknologioiden kehittämiseen 

ja niiden käyttöönoton edistämiseen; 

painottaa, että Euroopan 

rakennerahastojen sekä laajakaista- ja 

Euroopan laajuisten verkkojen on 

perustuttava tulevaisuuden vaatimuksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  391 

Giovanni La Via 

 

Päätöslauselmaesitys 

73 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 73 a. pyytää sisällyttämään 

matkailualan erilliseen otsakkeeseen 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; katsoo, että kasvun ja 

työpaikkojen luomisen tarpeen vuoksi 

matkailun on oltava yksi unionin 
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painopisteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  392 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

painottaa, että Verkkojen Eurooppa 

-välineen televiestintäsektorilla olisi myös 

tuettava digitaalisia viestintämallia sekä 

vertaisperiaatteella toimiva tiedonvaihtoa 

sekä keskitettyä tiedonvaihtoa; 

Or. it 

 

Tarkistus  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineellä olisi oltava 

asianmukaiset resurssit ja että sen 
televiestintäsektorista olisi edelleen 

tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja nopeiden 

laajakaistaverkkojen yhä kasvavia 

investointitarpeita, mahdollistettava niiden 

saatavuus myös syrjäisillä ja 

maaseutualueilla ja parannettava 

digitaalista lukutaitoa, yhteenliitettävyyttä 

ja yhteentoimivuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, kiinteiden 

verkkojen parantamista ja langattomien 

verkkojen tiivistämistä, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä vuoteen 

2025 asti sekä jatkamalla unionin 

televiestintäalan sääntöjen 

yhdenmukaistamista, jotta voidaan luoda 

sopivat sääntelypuitteet internetyhteyksien 

parantamiselle koko unionissa; korostaa, 
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infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

että Verkkojen Eurooppa -välineen 

televiestintäsektorista olisi edelleen 

tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  395 

Marita Ulvskog 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

korostaa Euroopan kansalaisten ja 

työvoiman digitaalisten taitojen 

parantamisen tärkeyttä; 

Or. en 

 

Tarkistus  396 

Jordi Solé 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

74. pitää1 a tärkeänä varmistaa 

digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun 

saattaminen hyödyntämällä 

täysimääräisesti taajuuksia, 5G:n 

käyttöönottoa ja gigabittiyhteyksiä sekä 

jatkamalla unionin televiestintäalan 

sääntöjen yhdenmukaistamista, jotta 

voidaan luoda sopivat sääntelypuitteet 

internetyhteyksien parantamiselle koko 

unionissa; korostaa, että Verkkojen 

Eurooppa -välineen televiestintäsektorista 

olisi edelleen tuettava digitaalipalvelujen 

infrastruktuureja ja laajakaistaverkkoja, 

mahdollistettava niiden saatavuus myös 

syrjäisillä ja maaseutualueilla ja 

parannettava digitaalista lukutaitoa, 

yhteenliitettävyyttä ja yhteentoimivuutta; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 74 a. kehottaa komissiota turvaamaan 

5G-toimintasuunnitelman rahoituksen ja 

ylläpitämään ja kehittämään sitä 

asianmukaisella tasolla seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen 2020–

2027 aikajänteellä; 

Or. en 
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Tarkistus  398 

Nils Torvalds 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 
energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin 

avulla; korostaa etenkin, että on tärkeää 

tarjota kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen 

talouteen siirtymiseen, sähköntuotannon 

ja sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin 

ja hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin 

ja innovatiivisiin ratkaisuihin; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

puhtaat, vakaat ja kilpailukykyiset 
energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti kestäviä 

investointeja, jotka edistävät uusiutuvia 

energialähteitä, joilla asetetaan 

energiatehokkuus etusijalle, lisätään 

energiaturvallisuutta ja 

energiaomavaraisuutta energialähteiden 

tuonnista ja jotka tukevat uusia ja 

innovatiivisia energia- ja 

teollisuusteknologioita, jotka noudattavat 

Euroopan pitkän aikavälin 

ilmastositoumuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 
energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin 

avulla; korostaa etenkin, että on tärkeää 

tarjota kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen 

talouteen siirtymiseen, sähköntuotannon 

ja sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin 

ja hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin 

ja innovatiivisiin ratkaisuihin; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

puhtaat, vakaat ja kilpailukykyiset 
energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti kestäviä 

investointeja, jotka edistävät uusiutuvia 

energialähteitä, joilla asetetaan 

energiatehokkuus etusijalle, lisätään 
energiaturvallisuutta ja 

energiaomavaraisuutta energialähteiden 

tuonnista ja jotka tukevat uusia ja 

innovatiivisia energia- ja 

teollisuusteknologioita, jotka noudattavat 

Euroopan pitkän aikavälin 

ilmastositoumuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden ja 
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monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin 

ja innovatiivisiin ratkaisuihin; 

reittien monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että hiilestä riippuvaiset unionin 

alueet ja maat tarvitsevat kohdennettua 

tukea, mukaan luettuna riittävää 

rahoitusta, voidakseen tehokkaasti edistää 

strategista siirtymistä vähäpäästöiseen 

talouteen, ja kehottaa perustamaan 

kokonaisvaltaisen välineen näitä alueita 

ja maita varten ja tukemaan tällä tavoin 

oikeudenmukaista siirtymää erityisesti 

kehittämällä ja ottamalla käyttöön 

uusiutuvia energialähteitä, 

energiatehokkaita ratkaisuja ja energian 

varastointiin, sähköiseen liikkuvuuteen ja 

infrastruktuureihin liittyviä ratkaisuja, 

nykyaikaistamalla sähköntuotantoa ja 

jakeluverkkoja, ottamalla käyttöön 

edistynyttä sähköntuotannon teknologiaa, 

mukaan lukien hiilidioksidin talteenotto 

ja varastointi (CCS) ja hiilidioksidin 

talteenotto ja hyödyntäminen (CCU) sekä 

hiilen kaasutus, nykyaikaistamalla 

kaukolämmitystä, myös tehokasta 

yhteistuotantoa, mukautumalla 

ennakoivasti tuleviin ympäristönormeihin, 

uudistamalla energiaintensiivisiä 

teollisuudenaloja ja pyrkimällä ottamaan 

huomioon yhteiskunnalliset, taloudelliset 

ja ympäristöön liittyvät vaikutukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 
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Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta Verkkojen Eurooppa 

-välineen energiasektorin avulla; kehottaa 

keskittämään tuen SEUT-artiklan 

194 artiklan 1 kohdan sisältämiin 

tavoitteisiin; painottaa näin tarvetta 

suunnata Verkkojen Eurooppa -välineen 

tuki kaasuinfrastruktuureista 

investointeihin, joiden tavoitteena on 

hiilestä luopuminen kaasuntoimituksissa 

(biokaasu, vihreä vety, synteettinen 

metaani); korostaa etenkin, että on tärkeää 

tarjota kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 
energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen 
talouteen siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin 

ja hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymässä olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti 

nojauduttava energiasiirtymärahaston 

perustamiseen seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa, jotta 

helpotettaisiin energiaintensiivisten 

teollisuudenalojen ja hiili-intensiivisten 

sähkölaitosten rakennemuutoksia ja 

kannustettaisiin vähähiilisiä investointeja 

ja innovatiivisia ratkaisuja; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävän energian käyttö, jossa energiaa 

ei tuhlata, sekä uusiutuviin läheisiin 

perustuvat energiatoimitukset Euroopassa; 

kehottaa siksi tukemaan jatkuvasti 

investointeja, joilla varmistetaan 

energiatehokkuuden parantaminen, 

hajautettujen uusiutuvien 

energialähteiden käyttö sekä niiden jakelu 

ja varastointi sekä energiaturvallisuuden 

lisääminen myös Verkkojen Eurooppa 

-välineen energiasektorin avulla; korostaa 

etenkin, että on tärkeää tarjota kattavaa 

tukea, varsinkin hiilidioksidi-intensiivisille 

alueille, nettohiilidioksidipäästöttömään 

talouteen siirtymiseen vuoteen 2050 

mennessä, sähköntuotannon, 

sähköverkkojen ja energian 

varastointiteknologioiden 

uudenaikaistamiseen sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymässä olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti 

nojauduttava muun muassa soveltuvan 

energiasiirtymärahaston perustamiseen 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

puitteissa, jotta voitaisiin kannustaa 

investointeja energiatehokkuuden, 

uusiutuvien energianlähteiden ja 

sellaisten innovatiivisten ratkaisujen 

alalla, joilla tuetaan erityisesti 

paikallisviranomaisia, energia-alan 

osuuskuntia ja aktiivisia 

energiankuluttajia ja yrityksiä ja 
helpotettaisiin energiaintensiivisten 

teollisuudenalojen ja hiili-intensiivisten 

sähkölaitosten rakennemuutoksia; 

Or. it 

 

Tarkistus  403 

Jens Geier 
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Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja uusiutuvan 

energian käyttöä ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla 

ja joissa olisi keskityttävä erityisesti 

uusiutuvan energian infrastruktuureihin; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin 

hiilidioksidi-intensiivisille alueille, 

energiakäänteeseen, vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

sähköverkkojen uudenaikaistamiseen, 

hiilidioksidin talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon uudenaikaistamiseen, 

rajat ylittävien yhteenliitäntöjen 

parantamiseen ja älyverkkojen 

käyttöönottoon, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 
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siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon uudenaikaistamiseen, 

rajat ylittävien yhteenliitäntöjen 

parantamiseen ja älyverkkojen 

käyttöönottoon, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Tiemo Wölken 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 
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korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; kehottaa 

samalla lopettamaan tuet fossiilisiin 

polttoaineisiin liittyville 

infrastruktuureille Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75. pitää välttämättömänä varmistaa 

kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen talouteen siirtymiseen, 

75. pitää1 a 2 a välttämättömänä 

varmistaa kestävät ja kohtuuhintaiset 

energiatoimitukset Euroopassa; kehottaa 

siksi tukemaan jatkuvasti investointeja, 

joilla varmistetaan energialähteiden 

monipuolistaminen, lisätään 

energiaturvallisuutta ja parannetaan 

energiatehokkuutta myös Verkkojen 

Eurooppa -välineen energiasektorin avulla; 

korostaa etenkin, että on tärkeää tarjota 

kattavaa tukea, varsinkin hiilidioksidi-

intensiivisille alueille, energiakäänteeseen, 

vähähiiliseen ja ydinvoimattomaan 
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sähköntuotannon ja sähköverkkojen 

uudenaikaistamiseen, hiilidioksidin 

talteenottoon, varastointiin ja 

hyödyntämisteknologioihin sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää olisi 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

talouteen siirtymiseen, sähköntuotannon ja 

älyverkkojen uudenaikaistamiseen sekä 

kaukolämmityksen uudenaikaistamiseen; 

katsoo, että energia-alan siirtymää on 

ilmastotavoitteiden mukaisesti tuettava 

perustamalla seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymärahasto, joka helpottaisi 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen ja 

hiilidioksidi-intensiivisten sähkölaitosten 

rakennemuutoksia ja kannustaisi 

vähähiilisyyttä edistäviin, 

ydinvoimattomiin investointeihin ja 

innovatiivisiin ratkaisuihin; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

 2 a Luonnonsuojeluliitto NABUn 

(Naturschutzbund Deutschland e.V.) 

ehdottama tarkistus. 

Or. en 

 

Tarkistus  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 75 a. katsoo, että Euroopan saarilla, 

Euroopan syrjäisimmillä alueilla sekä 

merentakaisilla mailla ja alueilla (MMA) 

on samat ilmastonmuutokseen liittyvät 

haasteet kuin eräillä vähiten kehittyneillä 

(LDC) mailla tai pienillä kehittyvillä 

saarivaltiolla (SIDS) ja toteaa, että 

viimeksi mainitut saavat tukea 

rahoitusmekanismista 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 

maailmanlaajuisen 

ilmastonmuutosliittouman kautta; pitää 

näin ollen tarpeellisena perustaa unionin 

rahasto, jonka avulla eurooppalaiset 
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saaret, syrjäisimmät alueet ja 

merentakaiset maat ja alueet voivat 

sopeutua ilmastonmuutoksen haasteisiin 

ja voidaan lieventää ilmastonmuutoksen 

kielteisiä vaikutuksia kyseisillä alueilla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 75 a. korostaa Euroopan laajuisen 

investointisuunnitelman tarvetta 

energiatehokkuuden hyväksi, kun otetaan 

huomioon kunnianhimoiset tavoitteet, 

jotka EU on asettanut itselleen 

vuodeksi 2030; on vakuuttunut siitä, että 

tällaisella investointiohjelmalla olisi hyvin 

myönteinen vaikutus työpaikkojen 

luonnin, kohtuuhintaisen asumisen sekä 

energiaköyhyyden torjumisen kannalta; 

on siksi vakuuttunut, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

sisällettävä helposti saatavilla oleva 

energiatehokkuuteen liittyvä EU:n 

laajuinen investointiohjelma, jonka 

kautta paikallisviranomaiset saisivat 

hallinnollista ja taloudellista tukea 

energiatehokkuussuunnitelmien 

toteuttamiseen asunto- ja rakennusalalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 75 a. muistuttaa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

rahoitusvälineet eivät voi korvata 

avustuksia energiatehokkuuteen, 

uusiutuviin energialähteisiin ja yleensä 

julkiseen ohjaukseen perustuvien 

tutkimus- ja innovointihankkeiden 

rahoituksessa, sillä ainoastaan 

avustuksilla voidaan saavuttaa parhaat 

mahdolliset käytännön tulokset ja taata 

osapuolten, kuten yliopistojen, 

paikallisviranomaisten, pk-yritysten ja 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, laaja 

osallistuminen; 

Or. it 

 

Tarkistus  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Päätöslauselmaesitys 

75 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 75 b. katsoo, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa 

energiasiirtymän olisi ilmastotavoitteiden 

toteuttamista olisi tuettava perustamalla 

oikeudenmukaisen siirtymän rahasto niin, 

että pyritään tukemaan työntekijöitä ja 

yhteisöjä, joihin siirtyminen kestävään 

vähähiiliseen talouteen on vaikuttanut 

kielteisesti; kehottaa tässä yhteydessä 

komissiota perustamaan tätä varten 

unionin laajuinen rahoitusalusta ja 

hyödyntämään nykyisiä kokemuksia ja 

varmistamaan riittävät lisävarat 

kärsineiden alojen tarpeiden 

täyttämiseksi; korostaa lisäksi, että tässä 

rahastossa olisi keskityttävä kunnollisten 

ja kestävien työpaikkojen luontiin sekä 

uudelleenkoulutukseen ja uusiin taitoihin 

puhtaiden prosessien ja teknologioiden 
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alalla sekä sosiaaliturvajärjestelmien, 

mukaan luettuina aktiivisten 

työmarkkinapoliitikoiden, parantamiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  412 

Paul Rübig 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; 

kiinnittää huomiota siihen, että Euroopan 

GNSS-virasto (GSA) edistää merkittävästi 

kilpailukykyä ja teknistä innovointia; 

korostaa, että GSA:n on saatava riittävästi 

rahoitusta seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä eurooppalaisten 

GNSS-ohjelmien sujuvan toiminnan, 

asianmukaisen turvallisuuden ja 

täysimääräisen hyödyntämisen 

varmistamiseksi; on sitä mieltä, että näiden 

suurten hankkeiden rahoitus olisi 

varmistettava unionin talousarviossa mutta 

ne olisi pidettävä erillään, jotta voidaan 

varmistaa, että mahdolliset kustannusten 

ylitykset eivät vaaranna unionin muiden 

politiikkojen rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 
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uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

Or. de 

Tarkistus  413 

Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

huomauttaa, että kansainvälisen 

lämpöydinkoereaktorin (ITER) nykyinen 

suunnitelma edellyttää 6,07 miljardin 

euron rahoitusosuutta vuosina 2021–2027 

verrattuna 2,99 miljardiin euroon vuosina 

2014–2020; edellyttää, että näihin 

lisätarpeisiin vastataan lisävaroilla; 

Or. en 
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Tarkistus  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo), 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus) ja valtiollisen 

satelliittiviestintäjärjestelmän 

(GOVSATCOM), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

Or. en 

 

Tarkistus  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 76. korostaa suurten 
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infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että 

nykyisin näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

infrastruktuurihankkeiden, nimittäin 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle, 

turvallisuudelle ja poliittiselle vallalle; 

huomauttaa, että näiden suurten 

hankkeiden rahoitus on varmistettava 

unionin talousarviossa mutta ne olisi 

pidettävä erillään, jotta voidaan varmistaa, 

että mahdolliset kustannusten ylitykset 

eivät vaaranna unionin muiden 

politiikkojen rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten on 

havainnollistettu edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana eräissä 

yksittäisissä tapauksissa; palauttaakin 

mieliin, että nykyisin näitä hankkeita 

varten varattu enimmäismäärä on 

vahvistettu monivuotista rahoituskehystä 

koskevassa asetuksessa, ja kehottaa 

sisällyttämään uuteen asetukseen vastaavat 

säännökset; 

Or. en 

 

Tarkistus  416 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten Euroopan 

geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 
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unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

Or. it 

 

Tarkistus  417 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. korostaa suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten 

kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin 

(ITER), Euroopan geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

76. korostaa1 a suurten 

infrastruktuurihankkeiden, kuten Euroopan 

geostationaarisen 

navigointilisäjärjestelmän (EGNOS), 

maailmanlaajuisen 

satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) ja 

Euroopan maanseurantaohjelman 

(Copernicus), strategista merkitystä 

unionin tulevalle kilpailukyvylle; on sitä 

mieltä, että näiden suurten hankkeiden 

rahoitus olisi varmistettava unionin 

talousarviossa mutta ne olisi pidettävä 

erillään, jotta voidaan varmistaa, että 

mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 

vaaranna unionin muiden politiikkojen 

rahoitusta ja menestyksekästä 

täytäntöönpanoa, kuten edellisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 
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tapahtui; palauttaakin mieliin, että nykyisin 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

näitä hankkeita varten varattu 

enimmäismäärä on vahvistettu 

monivuotista rahoituskehystä koskevassa 

asetuksessa, ja kehottaa sisällyttämään 

uuteen asetukseen vastaavat säännökset; 

 __________________ 

 1 a Kohta sijoitetaan lukuun 

”Tulevaisuuteen investoiminen”. 

Or. en 

 

Tarkistus  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Päätöslauselmaesitys 

76 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 76 a. painottaa, että koska ITERin 

osalta ei ole saavutettu suunniteltuja 

konkreettisia lyhyen ja keskipitkän 

aikavälin tuloksia ja siihen liittyvät 

kustannukset ovat kohtuuttomat ja yhä 

kasvussa, lisärahoitus (jo hyväksytyn 

rahoituksen lisäksi) ei ole perusteltua, ja 

katsoo, että rahoitusta olisi sen sijaan 

suunnattava teknologiaan erityisesti 

energian tuotannon ja hajautetun 

varastoinnin aloilla ja että näillä 

teknologioilla voidaan suoraan edistää 

ilmastonmuutoksen torjuntaa ja Pariisin 

sopimukseen liittyvien sitoumusten 

noudattamista; 

Or. it 

 

Tarkistus  419 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a alaotsikko (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Yhteinen maatalouspolitiikka ja 

kalastuspolitiikka 

Or. en 

 

Tarkistus  420 

Ivana Maletić 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a alaotsikko (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Kestävä kehitys, luonnonvarojen suojelu 

ja hallinta 

Or. en 

 

Tarkistus  421 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

77. vahvistaa, että maatalouspolitiikan 

tavoitteita olisi perusteellisesti 

tarkistettava uudelleen niin, että ne 

vastaavat sosiaalisiin vaatimuksiin ja 

ympäristömme ja maapallomme 

rajallisuuksiin ja että otetaan huomioon 

ilmastonmuutos, sukupuuttoon 

kuoleminen ja ekosysteemin 

romahtaminen sekä varojen ehtyminen, 

mitkä vaikuttavat meihin kaikkiin; katsoo, 

että YMP:tä olisi käytettävä paikallisen 

talouden elvyttämiseen, jotta saadaan 

aikaan eloisia maaseutuyhteisöjä, 

keskitytään terveellisiin ruokavalioihin ja 
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joten rahoitus korvaa kansalliset menot; luonnonmukaiseen viljelyyn sekä tuetaan 

viljelijöiden itsenäisyyttä ja heidän 

rooliaan siirtymävaiheessa; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; panee merkille 

kestävän maa- ja metsätalouden 

merkityksen ilmastonmuutoksen ja 

biologisen monimuotoisuuden 

heikkenemisen torjumista ja ympäristön 

kestävyyden edistämistä koskevan EU:n 

toiminnan keskeisinä osatekijöinä; 

muistuttaa, että uudella monivuotisella 

rahoituskehyksellä YMP:tä olisi vuoden 

2020 jälkeen suuntauduttava kohti 

sellaista oikeudenmukaisempaa, 

tehokkaampaa ja vaikuttavampaa 

viljelypolitiikkaa, jonka keskeisenä 

pyrkimyksenä on helpottaa siirtymistä 

kestäviin elintarviketuotanto- ja 

maatalousjärjestelmiin unionissa, ja 

korostaa, että tavoitteiden saavuttamiseen 

on varattava riittävästi rahoitusta; pitää 
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myönteisenä komission tiedonannossa 

elintarvikkeiden ja maatalouden 

tulevaisuudesta esitettyä strategista 

lähestymistapaa, jonka mukaisesti 

jäsenvaltiot voivat joustavammin etsiä 

asianmukaiset keinot maatalousalansa 

kannustamiseksi saavuttamaan yhteiset 

ympäristötavoitteet mahdollisimman 

tehokkaalla tavalla; korostaa, että YMP on 

yhdennetyimpiä politiikanaloja ja sitä 

rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  423 

Răzvan Popa 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

korostaa, että YMP:llä olisi kyettävä 

vastaamaan edessä oleviin haasteisiin, 

sillä se on yksi EU:n peruspilareista, ja 

katsoo, että ajantasaistetun ja 

yksinkertaistetun kahden pilarin vuoden 

2020 jälkeisen yhteisen 

maatalouspolitiikan olisi toimittava 

tasapainoisesti toimittamalla ruokaa 

kohtuullisin hinnoin kuluttajille ja 
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edistämällä maaseutualueiden kestävyyttä 

ilman, että sen tarkistus haittaa YMP:n 

perusolemusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; painottaa, että tarve 

liittää maatalousmaksut suoraan 

julkishyödykkeisiin, kuten veteen, 

biologiseen monimuotoisuuteen ja 

ilmastonsuojeluun sekä maatalouteen 

eläinten hyvinvoinnin periaatteiden 

mukaisesti, on lisääntynyt; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja 

ja sitä rahoitetaan pääasiassa unionin 

tasolla, joten rahoitus korvaa kansalliset 

menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan unionin 

elintarviketurva ja -omavaraisuus, 

maaseutualueiden säilyttäminen ja 

kehittäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

ja terveyttä koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve tukea 

eurooppalaisen maanviljelyn siirtymistä 

kohti ympäristöystävällisempiä 
viljelykäytäntöjä, joilla myös osaltaan 

torjutaan ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP:tä rahoitetaan yhtenä unionin 

yhdennetyimmistä politiikanaloista 
pääasiassa unionin tasolla, ja näin ollen 

unionin rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. fr 

 

Tarkistus  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; korostaa tarvetta luoda 

yhteinen maatalouspolitiikka, jolla 

tuetaan viljelijöiden tuloturvaa, 

ympäristöä, ilmastoa ja terveyttä; toteaa, 

että elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

ovat lisääntyneet, kuten myös tarve 

kehittää ympäristöystävällisiä 
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joten rahoitus korvaa kansalliset menot; viljelykäytäntöjä ja torjua 

ilmastonmuutosta; korostaa, että YMP on 

yhdennetyimpiä politiikanaloja ja sitä 

rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; korostaa tarvetta turvata 

maataloustuotanto EU:n kaikissa osissa, 

myös luonnonhaitta-alueilla; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen ja 

ympäristön resurssien säilyttäminen, 

kestävä kehitys ja laadukkaiden ja 

kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 

tarjoaminen eurooppalaisille; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

huomauttaa lisäksi, että pienviljelijöiden 

merkitystä olisi korostettava nykyistä 

enemmän; 

Or. en 

 

Tarkistus  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, jotta EU:n 

kansalaiset ymmärtävät syyt 

maatalousmaksujen taustalla; korostaa, 

että YMP on yhdennetyimpiä 
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politiikanaloja ja sitä rahoitetaan 

pääasiassa unionin tasolla, joten rahoitus 

korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Tiemo Wölken 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on ollut 

olennaisen tärkeä, jotta varmistetaan 

elintarviketurva ja -omavaraisuus, 

maaseutuasutuksen säilyttäminen; toteaa, 

että elintarvikkeita koskevat vaatimukset 

ovat lisääntyneet, kuten myös tarve 

kehittää ympäristöystävällisiä 

viljelykäytäntöjä ja torjua 

ilmastonmuutosta, korostaa, että YMP on 

yhdennetyimpiä politiikanaloja ja sitä 

rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; on 

sen vuoksi vakuuttunut, että politiikan on 

kehityttävä, jotta nämä haasteet voidaan 

kohdata ja jotta siitä tulisi todellinen 

maankäytön politiikka, joka kattaa 

elintarvikkeet ja viljelyn; 

Or. en 

 

Tarkistus  431 

Inese Vaidere 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 
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tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen ja 

työpaikkojen säilyttäminen, kestävä 

kehitys ja laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on menestyksekkäimmin 

yhdennettyjä politiikanaloja ja sitä 

rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden, terveellisten, kestävien ja 

kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 

tarjoaminen eurooppalaisille; toteaa, että 

elintarvikkeita koskevat vaatimukset ovat 

lisääntyneet, kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. en 

 

Tarkistus  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) edistää 

elintarviketurvaa, maaseutuasutuksen 

säilyttämistä, kestävää kehitystä ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoamista 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja ja 

sitä rahoitetaan pääasiassa unionin tasolla, 

joten rahoitus korvaa kansalliset menot; 

Or. sv 

Tarkistus  434 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on olennaisen 

tärkeä, jotta varmistetaan elintarviketurva 

ja -omavaraisuus, maaseutuasutuksen 

säilyttäminen, kestävä kehitys ja 

laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta, korostaa, että 

YMP on yhdennetyimpiä politiikanaloja 

ja sitä rahoitetaan pääasiassa unionin 

tasolla, joten rahoitus korvaa kansalliset 

menot; 

77. vahvistaa, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on ollut 

olennaisen tärkeä, jotta varmistetaan 

elintarviketurva ja -omavaraisuus, 

maaseutuasutuksen säilyttäminen, kestävä 

kehitys ja laadukkaiden ja kohtuuhintaisten 

elintarvikkeiden tarjoaminen 

eurooppalaisille; toteaa, että elintarvikkeita 

koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet, 

kuten myös tarve kehittää 

ympäristöystävällisiä viljelykäytäntöjä ja 

torjua ilmastonmuutosta; katsoo kuitenkin, 

että monet YMP:n toimista voidaan 

suorittaa paremmin jäsenvaltioissa ja 

kyseenalaistaa niiden eurooppalainen 

lisäarvo; 
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Or. en 

 

Tarkistus  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 77 a. toistaa huomautuksensa1 a YMP:n 

menojen kestämättömästä rakenteesta: 

44,7 prosenttia kaikista unionin 

maatiloista ansaitsi alle 4 000 euroa 

vuodessa, ja vuonna 2016 keskimäärin yli 

10 prosenttia YMP:n suorien tukien 

edunsaajista sai noin 60 prosenttia 

maksuista1 b; huomauttaa, että hintojen 

vaihdellessa tai kriisin aikana suuremmat 

tilat eivät välttämättä tarvitse samaa 

tukitasoa vakauttamaan maataloudesta 

saatavia tuloja kuin pienet tilat, koska ne 

hyötyvät usein mahdollisista 

suurtuotannon eduista, jotka 

todennäköisesti tekevät niistä 

kestävämpiä; katsoo, että YMP:n 

rahoitusjärjestelmissä voitaisiin keskittyä 

enemmän niihin viljelijöihin, joihin 

kohdistuu erityisrajoituksia, kuten 

pientilat, etenkin ne, joilla on alle 

15 hehtaaria maata, ilmastollisesti ja 

maantieteellisesti haasteelliset alueet ja 

harvaan asutut alueet sekä tilat, joilla on 

yli 100 hehtaaria maata, ja että niiden 

maksuja olisi asteittain vähennettävä; 

 __________________ 

 1 a Katso Euroopan parlamentin 

päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka 

sisältää huomautukset, jotka ovat 

erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka III – Komissio ja 

toimeenpanovirastot (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2016)0309), 207 kohta. 
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 1 b Katso suuntaa-antavat luvut tuottajien 

suorina tukina maksetun tuen 

jakautumisesta tuen suuruusluokan 

mukaan neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1307/2013 (varainhoitovuosi 2016). 

Or. en 

 

Tarkistus  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 77 a. toistaa huomautuksensa1 a YMP:n 

menojen kestämättömästä rakenteesta: 

44,7 prosenttia kaikista unionin 

maatiloista ansaitsi alle 4 000 euroa 

vuodessa, ja keskimäärin 80 prosenttia 

YMP:n suorien tukien edunsaajista sai 

noin 20 prosenttia maksuista; 

huomauttaa, että hintojen vaihdellessa tai 

kriisin aikana suuremmat tilat eivät 

välttämättä tarvitse samaa tukitasoa 

vakauttamaan maataloudesta saatavia 

tuloja kuin pienet tilat, koska ne hyötyvät 

usein mahdollisista suurtuotannon 

eduista, jotka todennäköisesti tekevät 

niistä kestävämpiä; katsoo, että YMP:n 

rahoitusjärjestelmissä voitaisiin keskittyä 

enemmän niihin viljelijöihin, joihin 

kohdistuu erityisrajoituksia, kuten 

pientilat, ilmastollisesti ja 

maantieteellisesti haasteelliset alueet ja 

harvaan asutut alueet; 

 __________________ 

 1 a Katso Euroopan parlamentin 

päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017, joka 

sisältää huomautukset, jotka ovat 

erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015, 

pääluokka III – Komissio ja 
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toimeenpanovirastot (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2016)0309), 207 kohta. 

Or. en 

 

Tarkistus  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 77 b. kehottaa komissiota YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskevan tarkastelun yhteydessä 

arvioimaan, voisiko erilainen 

toimintapoliittinen suunnitelma tai 

erilainen suoran tuen jakamismalli olla 

keino parantaa julkisten varojen 

kohdentamista maatalouden 

ympäristötavoitteisiin ja ilmastotoimien 

tavoitteisiin; korostaa kuitenkin tarvetta 

tarjota tasapainottava taloudellinen 

korvaus, jolla katetaan 

elintarviketuotannon korkeatasoisten 

vaatimusten ylläpitämisen kustannukset 

ja haasteellisiin ilmasto-oloihin tietyillä 

alueilla liittyvät korkeat 

tuotantokustannukset, sillä Euroopan 

viljelijöillä on usein vaikeuksia 

maailmanlaajuisessa kilpailussa; 

Or. en 

 

Tarkistus  438 

Bernd Kölmel 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

78. edellyttää, että YMP:n 

kokonaismäärärahoja lasketaan 
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seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä 

suorat tuet luovat selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja lujittavat sisämarkkinoita 

auttamalla estämään kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 

vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; 

korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

erilaisiin suhdannekriiseihin annettujen 

vastausten mukaisesti herkillä aloilla, 

luoda välineitä, joilla voidaan lieventää 

hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 
YMP:n määrärahat olisi vähintään 

säilytettävä nykytasolla 27 jäsenvaltion 

unionissa; 

30 prosenttiin nykytasostaan seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin 

uudelleenkansallistaa ja yhteisrahoittaa 

YMP silloin, kun lisäarvoa ei kyetä 

osoittamaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  439 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä 

suorat tuet luovat selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja lujittavat sisämarkkinoita 

auttamalla estämään kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 

vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

78. painottaa, että 30 prosenttia 

YMP:n tuista maksetaan 1 prosentille 

viljelijöistä, jotka saavat yli 50 000 euroa 

vuodessa ja edunsaajaa kohden; ehdottaa 

näin ollen, että suoria tukia 

alennetaan50 000 euroon vuodessa ja 

edunsaajaa kohden; painottaa, että osa 

näistä säästöistä olisi jaettava 

oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla 

YMP:n määrärahoista pääasiassa uusille 

ja pienemmille viljelijöille, luomuviljelyyn 

jne.; painottaa, että tällainen tukien 

alentaminen vaikuttaisi vain 1 prosenttiin 
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mukaisesti herkillä aloilla, luoda 

välineitä, joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 
katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

EU:n viljelijöistä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; katsoo 

näin ollen, että seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä YMP:n määrärahoja 

olisi vähennettävä hieman 

oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda 

välineitä, joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. pyytää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorilla 

tuilla on selvää eurooppalaista lisäarvoa ja 

ne lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä ja tarjoavat 

viljelijöille ensimmäisen tulotason, joka 

on välttämätön maatilojen 

elinkelpoisuuden takaamiseksi; vastustaa 

yhteisen maatalouspolitiikan 
uudelleenkansallistamista ja kaikenlaista 

suorien maksujen kansallista 

yhteisrahoitusta; korostaa tarvetta uudistaa 

maatalouden kriisivarausta ja tehdä siitä 

maatalousalan kriisirahasto, jota 

hallinnoitaisiin talousarvion 

vuotuisuusperiaatteen ulkopuolella, 

jolloin määrärahoja voidaan siirtää 

yhdestä vuodesta toiselle, jotta voidaan 

vastata tehokkaasti herkkiin 

maatalousaloihin vaikuttaviin erilaisiin 

suhdannekriiseihin; pitää keskeisenä 

tukea kriisin- ja riskinhallinnan ja alan 

organisoinnin välineitä, joilla voidaan 
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lieventää hintojen epävakautta; pyytää 

lisäämään syrjäisestä sijainnista ja 

saaristoasemasta johtuvia erityisiä 

valinnaisia toimenpiteitä koskevien 

ohjelmien (POSEI) rahoitusta; katsoo näin 

ollen, että seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä YMP:n määrärahat 

olisi vähintään säilytettävä nykytasolla 

27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  441 

Tiemo Wölken 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä 

suorat tuet luovat selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja lujittavat sisämarkkinoita 

auttamalla estämään kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 
vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

YMP:n määrärahat olisi vähintään 

säilytettävä nykytasolla 27 jäsenvaltion 

unionissa; 

78. vastustaa tulevan 

maankäyttöpolitiikan 
uudelleenkansallistamista; korostaa tarvetta 

lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

Or. en 
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Tarkistus  442 

Răzvan Popa 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

korostaa, että suorien maksujen 

lähentymisprosessi on keskeinen, jotta 

saadaan aikaan oikeudenmukaiset 

maatalousalan sisämarkkinat ja toimet, 

joilla tavoitellaan lähentymistä ja 

rajaamattomia suoria tukia, ovat keskeisiä 

periaatteita tasaveroisten lähtökohtien 

tavoitteen saavuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 
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Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; 

korostaa, että on tärkeää säilyttää erilaiset 

toimenpiteet, kuten vapaaehtoinen 

tuotantosidonnainen tuki, joita 

jäsenvaltiot voivat käyttää tuotannon 

ylläpitämiseksi herkkien alueiden 

kannalta elintärkeillä aloilla ilman 

vääristävää vaikutusta sisämarkkinoihin, 

ja samalla korostaa tarvetta lisätä 

rahoitusta erilaisiin suhdannekriiseihin 

annettujen vastausten mukaisesti herkillä 

aloilla, luoda välineitä, joilla voidaan 

lieventää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 



 

AM\1144763FI.docx 135/158 PE616.896v01-00 

 FI 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; 

huomauttaa myös, että suorien tukien 

tasoittaminen jäsenvaltioiden välillä on 

välttämätöntä tasapuolisten 

toimintaedellytysten varmistamiseksi 

EU:n sisämarkkinoilla; korostaa tarvetta 

lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. pl 

Tarkistus  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

78. painottaa, että YMP:n määrärahat 

olisi seuraavassa monivuotisessa 

kehyksessä säilytettävä vähintään 

nykyisellä tasollaan 27 jäsenvaltion 

unionissa käypinä hintoina sekä suoriin 

tukiin käytettävän kokonaismäärän että 

maaseudun kehittämisen osalta; korostaa, 

että suorat tuet luovat selvää 

eurooppalaista lisäarvoa ja lujittavat 

sisämarkkinoita auttamalla estämään 

kilpailun vääristymistä jäsenvaltioiden 

välillä; vastustaa kaikkea suorien tukien 
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mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

YMP:n määrärahat olisi vähintään 

säilytettävä nykytasolla 27 jäsenvaltion 

unionissa; 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta; korostaa tarvetta lisätä 

rahoitusta erilaisiin suhdannekriiseihin 

annettujen vastausten mukaisesti herkillä 

aloilla, luoda välineitä, joilla voidaan 

lieventää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

elintarvikeketjua varten on käytössä 

tarvittava rahoitus- ja oikeuskehys, jotta 

voidaan torjua hyvän kauppatavan 

vastaisia käytäntöjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä 

suorat tuet luovat selvää eurooppalaista 

lisäarvoa ja lujittavat sisämarkkinoita 

auttamalla estämään kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 

vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

78. kyseenalaistaa kaiken suorien 

tukien uudelleenkansallistamisen ja 

kansallisen yhteisrahoituksen; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahojen olisi oltava riittävällä 

tasolla, jotta voidaan vastata Euroopan 

maatalouden todellisiin tarpeisiin; 
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nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

katsoo, että YMP:n maksujen perustaa 

olisi tarkasteltava, jotta voidaan käsitellä 

tehokkaammin maatalous-, maaseutu- ja 

ympäristökysymyksiä ja -velvoitteita tällä 

alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  448 

Maria Noichl, Jens Geier 
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Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

korostaa, että maatalouden toimittamiin 

julkishyödykkeisiin tarkoitettujen 

julkisten varojen olisi oltava seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

keskiössä; katsoo näin ollen, että 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä YMP:n määrärahat 

olisi vähintään säilytettävä nykytasolla 

27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  449 

Inese Vaidere 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 
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tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita, saattamalla 

suoria tukia koskevan yhteisen 

maatalouspolitiikan lähentyminen 

päätökseen, jolloin voidaan estää kilpailun 

vääristymistä jäsenvaltioiden välillä; 

vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 
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sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

YMP:n määrärahat olisi vähintään 

säilytettävä nykytasolla 27 jäsenvaltion 

unionissa; 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallisen 

yhteisrahoituksen laajentamista tässä 

yhteydessä; korostaa, että uusia haasteita 

varten tarvitaan asianmukaisia 

määrärahoja; korostaa tarvetta lisätä 

rahoitusta erilaisiin suhdannekriiseihin 

annettujen vastausten mukaisesti herkillä 

aloilla, luoda välineitä, joilla voidaan 

lieventää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 
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Tarkistus  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

täysimääräistä uudelleenkansallistamista 

tässä yhteydessä; korostaa tarvetta lisätä 

rahoitusta erilaisiin suhdannekriiseihin 

annettujen vastausten mukaisesti herkillä 

aloilla, luoda välineitä, joilla voidaan 

lieventää hintojen epävakautta, sekä lisätä 

syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta 

johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahojen olisi saatava 
27 jäsenvaltion unionissa asianmukainen 

rahoitus, joka pohjautuu tarpeiden 

analyysiin ja jossa otetaan huomioon 

tämän politiikan täytäntöönpanosta tehty 

arviointi; 

Or. en 

 

Tarkistus  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

78. edellyttää, että YMP:n tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 
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seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  454 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat eurooppalaista lisäarvoa ja 

lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 
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erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

Or. it 

 

Tarkistus  455 

Nicola Caputo 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahat olisi vähintään säilytettävä 

nykytasolla 27 jäsenvaltion unionissa; 

78. edellyttää, että suoriin tukiin 

käytettävä kokonaismäärä pidetään 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä ennallaan, sillä suorat 

tuet luovat selvää eurooppalaista lisäarvoa 

ja lujittavat sisämarkkinoita auttamalla 

estämään kilpailun vääristymistä 

jäsenvaltioiden välillä; vastustaa kaikkea 

uudelleenkansallistamista ja kansallista 

yhteisrahoitusta tässä yhteydessä; korostaa 

tarvetta lisätä rahoitusta erilaisiin 

suhdannekriiseihin annettujen vastausten 

mukaisesti herkillä aloilla, luoda välineitä, 

joilla voidaan lieventää hintojen 

epävakautta, sekä lisätä syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevien ohjelmien (POSEI) rahoitusta; 

katsoo näin ollen, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä YMP:n 

määrärahoja olisi lisättävä 27 jäsenvaltion 

unionissa; 

Or. it 

 

Tarkistus  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 
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Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 a. katsoo, että seuraavalla 

monivuotisella rahoituskehyksellä olisi 

osoitettava riittävää rahoitusta biologisen 

monimuotoisuuden heikkenemisen 

pysäyttämiseen vahvistamalla 

Life-ohjelmaa ja perustamalla 

budjettikohta Euroopan laajuista Natura 

2000 -verkostoa (TEN-N) varten; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

tulevat maatalouden, maaseudun 

kehittämisen ja aluekehityksen 

rahoitusvälineet sisältävät biologiselle 

monimuotoisuudelle ja Natura 2000 

-verkoston hallinnointiin tarkoitettuja 

määrärahoja, joita kansalliset ja 

alueelliset ympäristöviranomaiset 

hallinnoivat yhdessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 a. katsoo, että seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen olisi 

sisällettävä riittävästi rahoitusta 

biologisen monimuotoisuuden 

heikentymisen estämiseen vahvistamalla 

Life-ohjelmaa ja luomalla budjettikohta 

vihreitä infrastruktuureja varten sekä 

väline, jolla rahoitetaan biologista 

monimuotoisuutta, kuten Natura 2000-

ohjelmaa; 

Or. fr 
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Tarkistus  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 a. painottaa suorien tukien 

lähentämisen keskeistä merkitystä 

jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan 

varmistaa tasaveroiset lähtökohdat 

Euroopan sisämarkkinoilla, EU:n 

kansalaisten yhdenvertainen kohtelu ja 

perussopimuksen tavoitteiden 

täytäntöönpano taloudellisen ja 

sosiaalisen koheesion osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

78 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 b. korostaa, että lukuisilla EU:n 

maaseutualueilla on vakavia ongelmia, 

kuten alhainen työttömyys, 

kehittymättömät tekniset ja 

yhteiskunnalliset infrastruktuurit, 

peruspalvelujen puute tai niiden alhainen 

taso, mikä puolestaan johtaa niiden 

nopeaan väestökatoon; painottaa näin 

ollen, että näitä alueita on tuettava entistä 

enemmän ja että samalla varojen 

jakamisperusteissa olisi otettava edelleen 

huomioon erot maaseudun kehityksen 

tasossa jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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Tarkistus  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; 

painottaa tässä yhteydessä, että tämän 

politiikan täytäntöönpanemiseksi on 

säilytettävä erityisesti kalatalousalalle 

tarkoitettu riippumaton ja helppokäyttöinen 

rahasto, jolla on merkittävät määrärahat; 

kehottaa vähintään säilyttämään 

nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kalastusalalle 

osoitettavien määrärahojen tason ja 

lisäämään meriasioiden määrärahoja, jos 

ilmenee uusia tarpeita; varoittaa kovan 

brexitin mahdollisesta kielteisestä 

vaikutuksesta tähän alaan; toteaa, että 

muut rahoitusvälineet kuin avustukset, joita 

ei tarvitse maksaa takaisin, voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia; 

79. korostaa meriympäristön ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että EU:n on saavutettava 

ympäristön hyvä tila merissä, kuten on 

säädetty meristrategiapuitedirektiivissä, 

muun muassa yhteisen 

maatalouspolitiikan ja yhdennetyn 

meripolitiikan kautta; painottaa tässä 

yhteydessä, että 

meristrategiapuitedirektiivin tavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kestäville valtamerille tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

säilyttämään Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston ja nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason niin, että tavoitteena on saada 

aikaan kestävä ja esimerkillinen 

kalastusala EU:ssa; toteaa, että muut 

rahoitusvälineet kuin avustukset, joita ei 

tarvitse maksaa takaisin, voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. fr 

Tarkistus  461 

Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 
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ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; painottaa, että 

kalastuspolitiikkaan sisältyy keskeisen 

tärkeä rahasto, jolla edistetään 

kalastuksen muuttamista 

ympäristöystävälliseksi ja kestäväksi 

alaksi, jossa kalakannan määrä 

säilytetään runsaana ja joka mahdollistaa 

tuottoisan kalastuksen, joka ei enää 

edellytä taloudellista tukea; katsoo, että 

rahastoa on edelleen muutettava niin, että 

siirrytään pois aluksille myönnettävistä 

suorita tuista toimiin, joilla vähennetään 

kalastuksen ympäristövaikutuksia, 

tarjotaan turvallista ja terveellistä ruokaa 

ja taataan riittävät varat tieteelliselle 

tutkimukselle ja kalastusvalvonnalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  462 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden ja kasvun 

sosioekonomista ja ekologista merkitystä ja 

niiden osuutta unionin 

elintarvikeomavaraisuuteen; huomauttaa, 

että yhteinen kalastuspolitiikka kuuluu 

unionin yksinomaisen toimivallan piiriin, 

mutta samalla kannustaa alan 

alueellistamiseen erityisesti kalakantojen 

hallintasuunnitelmien osalta; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen sekä 

myös pienimuotoista kalastusta 

harjoittaville kalastajille saatavilla oleva 
rahasto, jolla on merkittävät määrärahat; 

kehottaa vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason, yksinkertaistamaan ja 

nopeuttamaan rahoitusmenettelyjä ja 

lisäämään meriasioiden määrärahoja, jos 

ilmenee uusia tarpeita; varoittaa kovan 

brexitin mahdollisesta kielteisestä 

vaikutuksesta tähän alaan; toteaa, että muut 

rahoitusvälineet kuin avustukset, joita ei 

tarvitse maksaa takaisin, voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. it 

 

Tarkistus  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 
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unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

laatimaan uudelleen syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskeva 

ohjelma (kalastusalan POSEI), sillä tämä 

on hyvin tärkeä ohjelma Euroopan 

syrjäisimmille alueille; kehottaa vähintään 

säilyttämään nykyisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kalastusalalle 

osoitettavien määrärahojen tason ja 

lisäämään meriasioiden määrärahoja, jos 

ilmenee uusia tarpeita; varoittaa kovan 

brexitin mahdollisesta kielteisestä 

vaikutuksesta tähän alaan; toteaa, että muut 

rahoitusvälineet kuin avustukset, joita ei 

tarvitse maksaa takaisin, voisivat tarjota 

täydentäviä rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin elintarvikeomavaraisuuteen; 

huomauttaa, että yhteinen 

kalastuspolitiikka kuuluu unionin 

yksinomaisen toimivallan piiriin; painottaa 

tässä yhteydessä, että tämän politiikan 

täytäntöönpanemiseksi on säilytettävä 

erityisesti kalatalousalalle tarkoitettu 

riippumaton ja helppokäyttöinen rahasto, 

79. korostaa kalatalousalan ja niin 

kutsutun sinisen talouden sosioekonomista 

ja ekologista merkitystä ja niiden osuutta 

unionin kestävään 

elintarvikeomavaraisuuteen; huomauttaa, 

että yhteinen kalastuspolitiikka kuuluu 

unionin yksinomaisen toimivallan piiriin; 

painottaa tässä yhteydessä, että tämän 

politiikan täytäntöönpanemiseksi on 

säilytettävä erityisesti kalatalousalalle 

tarkoitettu riippumaton ja helppokäyttöinen 
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jolla on merkittävät määrärahat; kehottaa 

vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; 

rahasto, jolla on merkittävät määrärahat; 

kehottaa vähintään säilyttämään nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

kalastusalalle osoitettavien määrärahojen 

tason ja lisäämään meriasioiden 

määrärahoja, jos ilmenee uusia tarpeita; 

varoittaa kovan brexitin mahdollisesta 

kielteisestä vaikutuksesta tähän alaan; 

toteaa, että muut rahoitusvälineet kuin 

avustukset, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, voisivat tarjota täydentäviä 

rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  465 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

79 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 79 a. painottaa, että sosioekonomisten 

tavoitteiden ja yhä laajemman 

alueellistamisen on oltava uuden yhteisen 

kalastuspolitiikan keskeisiä periaatteita 

ilman, että vaarannetaan ympäristön 

kestävää kehitystä; huomauttaa, että 

tähän on sisällytettävä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto, rahoituksen 

vaivattomampi saatavuus, 

rahoitusmekanismien hakumenettelyiden 

yksinkertaistaminen sekä asiaankuuluvat 

ohjelmat, erityisesti paikallisen 

kalatalouden toimintaryhmiä ja 

osuuskuntia varten jäsenvaltioiden 

toimenpideohjelmien yhteydessä 

hallinnollisten rasitteiden ja niiden 

aiheuttamien kustannusten 

vähentämiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

80. painottaa, että Life+ on yksi 

keskeisistä ohjelmista, jolla tuetaan 

siirtymistä resurssitehokkaaseen, 

vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään 

talouteen, ympäristön laadun suojelua ja 

parantamista sekä biologisen 

monimuotoisuuden heikkenemisen 

pysäyttämistä ja sen suuntauksen 

kääntämistä, samoin kuin Natura 2000 

-verkoston tukeminen ja ekosysteemien 

rappeutumiseen puuttuminen; kehottaa 

kolminkertaistamaan sen määrärahat ja 

käyttämään vähintään 1 prosenttia EU:n 

talousarviosta Life+ -ohjelmaan; pyytää 

lisäksi pyytää osoittamaan asianmukaiset 

rahoitusresurssit Pariisin sopimuksen, 

kestävän kehityksen toimintaohjelma 

Agenda 2030:n ja biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon ja ilmastokysymysten 

sisällyttämiseen tarkasti kaikkiin unionin 

tuleviin menoihin; muistuttaa, että 

seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 
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Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin 

menoihin; muistuttaa, että seuraavalla 

monivuotisella rahoituskehyksellä olisi 

autettava unionia saavuttamaan sen 

vuodelle 2030 asettamat ilmasto- ja 

energiapolitiikkaa koskevat tavoitteet; 

korostaa, ettei unioni saisi rahoittaa 

hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

80. painottaa, että on tärkeää taata 

asianmukaiset rahoitusresurssit, jotta EU 

voi täyttää Pariisin ilmastosopimuksen ja 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaiset kansainväliset velvoitteensa sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät 

unionin sisäiset ja ulkoiset sitoumuksensa 

ja tavoitteensa; pitää tärkeänä tukea ja 

vahvistaa EU:n johtavaa asemaa 

ilmastonmuutoksen torjumisessa; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; kehottaa sisällyttämään 

ilmastokysymykset tarkasti kaikkiin 

unionin tuleviin menoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin 

menoihin; muistuttaa, että seuraavalla 

80. pitää tärkeänä ympäristön laadun 

säilyttämistä, suojelua ja parantamista; 

korostaa unionin johtavaa roolia 
ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen 

biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä 

unionin sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; katsoo, että vakaa ja 

asianmukainen rahoitus on keskeisen 

tärkeä, jotta saavutetaan Euroopan 

unionin kansainväliset velvoitteet, 

erityisesti Agenda 2030, Pariisin sopimus 
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monivuotisella rahoituskehyksellä olisi 

autettava unionia saavuttamaan sen 

vuodelle 2030 asettamat ilmasto- ja 

energiapolitiikkaa koskevat tavoitteet; 

korostaa, ettei unioni saisi rahoittaa 

hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

ja biologista monimuotoisuutta koskeva 

yleissopimus; toteaa, että uudet 

rahoitusvälineet ja erilaiset 

lähestymistavat nykyiseen 

investointipolitiikkaan, kuten ympäristölle 

haitallisista tuista ja suuripäästöisistä 

hankkeista luopuminen, ovat 

välttämättömiä näiden päämäärien 

saavuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; pyytää erityisesti 

rahoittamaan asianmukaisesti ohjelmat, 

joilla turvataan luonnonsuojelu ja 

biologinen monimuotoisuus sekä 

suojellaan luontoa, kuten Life+ -ohjelma, 

jota on jatkettava ja vahvistettava; 

Or. en 
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Tarkistus  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan vuodelle 2030 asettamansa 

ilmastoa ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet ja että sen olisi edistettävä 

vähähiiliseen talouteen siirtymistä 

vuoteen 2050 mennessä; korostaa, ettei 

unioni saisi rahoittaa hankkeita ja 

investointeja, jotka vaikeuttavat näiden 

päämäärien saavuttamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  471 

Marco Valli 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 

80. pitää tärkeänä, että unionilla on 

johtava rooli ilmastonmuutoksen 

torjunnassa, ja pitää tärkeänä biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä unionin 

sisäisiä ja ulkoisia sitoumuksia ja 

tavoitteita; pyytää osoittamaan 

asianmukaiset rahoitusresurssit Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
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ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat näiden päämäärien 

saavuttamista; 

ilmastokysymysten sisällyttämiseen 

tarkasti kaikkiin unionin tuleviin menoihin; 

muistuttaa, että seuraavalla monivuotisella 

rahoituskehyksellä olisi autettava unionia 

saavuttamaan sen vuodelle 2030 asettamat 

ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevat 

tavoitteet; korostaa, ettei unioni saisi 

rahoittaa hankkeita ja investointeja, jotka 

vaikeuttavat tai hidastavat näiden 

päämäärien saavuttamista; 

Or. it 

Tarkistus  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. kiinnittää huomiota kestävää 

rahoitusta käsittelevän korkean tason 

asiantuntijaryhmän ensimmäisiin 

suosituksiin1 a, jotka liittyvät muun 

muassa monivuotiseen rahoituskehykseen 

ja joissa korostetaan, että kestävän 

kehityksen tavoitteita on tuettava 

sellaisella rahoitusjärjestelmällä, jolla 

voidaan edistää kasvua pitkällä 

aikavälillä kestävällä tavalla; kehottaa 

komissiota myös tarkastelemaan ja 

käsittelemään näitä suosituksia seuraavaa 

monivuotista rahoituskehystä silmällä 

pitäen, kuten tarvetta suorittaa kaikille 

EU:n tuleville rahoitusalan asetuksille ja 

politiikoille ”kestävyystesti” ja varmistaa, 

että rahoitusvälineillä voidaan ohjata 

toimintapolitiikkoja aiempaa 

voimakkaammin; 

 __________________ 

 1 a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 
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Tarkistus  473 

Jens Geier 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. huomauttaa, että OLAF havaitsi 

jäsenvaltioissa toistuvasti vakavia 

tullipetostapauksia, jotka ovat johtaneet 

merkittäviin tulojen menetyksiin unionin 

talousarviossa; viittaa 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukseen 19/2017 

tuontimenettelyistä ja huolestunut siitä, 

että veropetosten tekijät onnistuvat 

edelleen löytämään jäsenvaltioiden 

keskuudesta ”heikoimpia lenkkejä”, 

joiden kautta ne pääsevät tulliunioniin, ja 

että unionin talousarvion menetykset 

jatkuvat vielä seuraavankin monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana; kehottaa 

tullirikkomuksia ja -seuraamuksia 

koskevaa unionin oikeudellista kehystä 

vastustaneita unionin jäsenvaltioita 

harkitsemaan kantaansa uudelleen, jotta 

tämä ongelma saataisiin nopeasti 

ratkaistua; 

Or. en 

 

Tarkistus  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. muistuttaa, että vähintään 

20 prosenttia unionin talousarviosta 

vuosina 2014–2020 olisi käytettävä 

ilmastomuutosta koskeviin toimiin; 

katsoo, että seuraavassa monivuotisessa 
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rahoituskehyksessä olisi korvattava 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

ensimmäiseltä puoliskolta peräisin olevat 

pienemmät suoritukset ja että 

kokonaistavoitetta olisi nostettava 

30 prosenttiin; kehottaa lisäksi komissiota 

takaamaan, että ilmastonmuutoksen 

valtavirtaistamisen mekanismi ja 

menetelmä pannaan kaikilta osin 

täytäntöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. kehottaa ryhtymään toimiin, joilla 

parannetaan EU:n perinteisiä omia 

tulonlähteitä petoksilta; kehottaa 

ehdottamaan uuden monivuotisen 

rahoituskehyksen yhteydessä EU:n 

toimintaohjelmaa, jolla tuetaan 

eurooppalaisten tietojärjestelmien 

päätökseen saattamista ja rahoituksen 

kestävyyttä; 

Or. en 

 

Tarkistus  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 b. huomauttaa, että kaikkien 

seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen alaisten menojen olisi 

noudatettava EU:n tavoitetta siten, että 
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hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kannan 

mukaan kehitysmaiden on tehtävä 

tarvittavat vähennykset ryhmänä ja 

vähennettävä päästöjä 80–95 prosenttia 

vuoteen 2050 mennessä verrattuna 

vuoden 1990 tasoihin, sekä Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaista tavoitetta 

saavuttaa kohtuudenmukainen tasapaino 

ihmisen toiminnasta aiheutuvien 

päästöjen ja nielujen aikaansaamien 

kasvihuonekaasupoistumien välillä tämän 

vuosisadan toisella puoliskolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 c. painottaa biologisen 

monimuotoisuuden ympäristöllistä 

vaikutusta ja sosioekonomisia etuja, 

esimerkiksi ekosysteemipalvelujen ja 

luonnonpääoman muodossa; panee 

merkille, että biologisen 

monimuotoisuuden heikkenemisen 

suuntausta ei voida kääntää ilman 

paikallisia, alueellisia, kansallisia ja 

kansallisia toimia; kehottaa komissiota 

ottamaan käyttöön EU:n biologiseen 

monimuotoisuuteen liittyviä menoja 

koskevan jäljitysmekanismin, jotta 

parannetaan avoimuutta, 

vastuuvelvollisuutta ja tehokkuutta ja 

sisällytetään ne seuraavaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen; 

Or. en 

 


