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23.2.2016 A8-0030/31 

Tarkistus  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Dimitrios 

Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa siirtämään kansallisella 

päätöksellä verotuksen painopistettä pois 

työstä, mutta varmistamaan, että 

sosiaaliturvajärjestelmien kestävyys on 

taattu; 

18. kehottaa laajentamaan veropohjaa, 

jotta verotus jakautuisi 

oikeudenmukaisemmin työn ja pääoman 

välillä siten, että tavoitteena on myös 

korjata pk-yritysten ja suuryritysten 

nykyinen verotuksellinen epätasa-arvo ja 

lisätä verojärjestelmissä merkittävästi 

välittömien verojen osuutta välillisiin 

verrattuna, millä pyritään suurempaan 

oikeudenmukaisuuteen; kehottaa siksi 

siirtämään verotuksen painopistettä pois 

palkkatuloista kohti yritysten voittoja, 

pääomatuloja, varallisuutta ja 

myyntivoittoja, ja kehottaa tekemään 

jäsenvaltioiden verojärjestelmistä aidosti 

progressiivisia; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Tarkistus  32 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. toistaa, että tarvitaan vastuullista, 

kasvumyönteistä finanssipolitiikkaa, jolla 

varmistetaan velan kestävyys ja jossa 

otetaan huomioon taloussuhdanteet ja 

investointivajeet ja kunnioitetaan samalla 

kansalaisten sosiaalisia oikeuksia; 

muistuttaa, että joidenkin jäsenvaltioiden 

erittäin suuri velkautuminen aiheuttaa 

huomattavan riskin euroalueella 

tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevien 

häiriöiden aikana; korostaa, että on 

julkisen rahoituksen joustavuuden 

lisäämistä ja kasvun nopeuttamista 

koskevia toimia on tehostettava maissa, 

joiden velan suhde BKT:hen on suuri, jotta 

ne voisivat vähentää velkaa kestävällä 

tavalla; 

20. toistaa, että tarvitaan vastuullista, 

kasvumyönteistä finanssipolitiikkaa, jolla 

varmistetaan velan kestävyys, otetaan 

huomioon taloussuhdanteet ja 

investointivajeet ja mahdollistetaan 

finanssipoliittinen liikkumavara, jotta 

voidaan suojella kansalaisten sosiaalisia 

oikeuksia; muistuttaa, että joidenkin 

jäsenvaltioiden erittäin suuri 

velkautuminen aiheuttaa huomattavan 

riskin euroalueella tulevaisuudessa 

mahdollisesti ilmenevien häiriöiden aikana; 

korostaa, että toimia, joilla julkisen 

talouden kestävyyttä lisätään kasvun ja 

työpaikkojen luomisen kautta, on 

tehostettava maissa, joiden velan suhde 

BKT:hen on suuri, jotta ne voisivat 

vähentää velkaa kestävällä tavalla; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Tarkistus  33 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Sofia 

Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimoulis, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Miguel Urbán 

Crespo, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. vaatii kasvua vahvistavia 

politiikkoja, joissa kunnioitetaan 

sosiaalisia oikeuksia; kiinnittää huomiota 

vaaraan, jonka joidenkin jäsenvaltioiden 

hyvin korkea velkaantumisaste voi 

aiheuttaa, jos euroalueeseen kohdistuu 

uusia häiriöitä; kehottaa siksi näissä 

maissa velkasaneeraukseen, jotta julkinen 

ja yksityinen velkaantuminen voidaan 

vähentää kestävälle tasolle; kiinnittää 

huomiota leikkauspolitiikkojen 

katastrofaalisiin vaikutuksiin, sillä niiden 

myötä talousarvioiden 

vakauttamisstrategioilla on vaarannettu 

julkiset investoinnit, valtion sosiaalinen 

tehtävä ja talouskasvu; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Tarkistus  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Barbara Spinelli, 

Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. vaatii panemaan täytäntöön vakaus- ja 

kasvupaketin samalla, kun voimassa 

olevia joustavuuslausekkeita käytetään 

täysimääräisesti 13. tammikuuta 2015 

annetun komission tiedonannon 

(COM(2015)0012) mukaisesti muun 

muassa suurten investointien ja 

rakenneuudistusten tukemiseen sekä 

turvallisuusuhkien ja pakolaisvirtojen 

käsittelemiseen; 

21. vaatii kiireellisesti kumoamaan 

vakaus- ja kasvusopimuksen; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Tarkistus  35 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. korostaa, että euroalueen voimakkaan 

keskinäisen riippuvuuden ja sen 

rahapolitiikan yhteisyyden vuoksi se on 

yksi taloudellinen yksikkö, jonka 

lähentymistä kohti parhaita toimijoita on 

edistettävä ja tuettava kansallisten toimien 

voimakkaammalla koordinoinnilla; 

korostaa, että kaikkien kansallisten 

hallitusten on toimittava tehostetusti 

pannakseen jäsenvaltioissaan täytäntöön ne 

talousuudistukset ja investoinnit, joita 

tarvitaan makrotaloudellisten 

epätasapainojen vähentämiseksi ja muihin 

jäsenvaltioihin ulottuvien kielteisten 

heijastusvaikutusten leviämisen 

estämiseksi; kehottaa siksi laatimaan 

perinpohjaisen arvion näistä 

makrotaloudellisista epätasapainoista 

täydentämään maakohtaisten heikkouksien 

arviointia ja makrotaloudellista 

vuoropuhelua; vaatii, että euroalueen 

suositus ja maakohtaiset suositukset ovat 

keskenään johdonmukaisia; 

25. korostaa, että euroalueen voimakkaan 

keskinäisen riippuvuuden ja sen 

rahapolitiikan yhteisyyden vuoksi se on 

yksi taloudellinen yksikkö, jonka 

lähentymistä on edistettävä ja tuettava 

kansallisten toimien voimakkaammalla 

koordinoinnilla; korostaa, että kaikkien 

kansallisten hallitusten on toimittava 

tehostetusti pannakseen jäsenvaltioissaan 

täytäntöön ne talousuudistukset ja 

investoinnit, joita tarvitaan 

makrotaloudellisten epätasapainojen 

vähentämiseksi ja muihin jäsenvaltioihin 

ulottuvien kielteisten heijastusvaikutusten 

leviämisen estämiseksi erityisesti jatkuvien 

vaihtotaseen ylijäämien kautta; kehottaa 

siksi laatimaan perinpohjaisen arvion 

näistä makrotaloudellisista 

epätasapainoista täydentämään 

maakohtaisten heikkouksien arviointia ja 

makrotaloudellista vuoropuhelua; vaatii, 

että euroalueen suositus ja maakohtaiset 

suositukset ovat keskenään 

johdonmukaisia; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Tarkistus  36 

Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. toteaa, että vaikka euroalueen suuri 

vaihtotaseen ylijäämä on myönteinen 

merkki euroalueen ulkoisesta 

kilpailukyvystä, sen nykyinen taso viittaa 

myös sisäisten investointien puutteeseen, 

mikä heikentää kasvua ja työllisyyttä; 

katsoo, että vahvempi kotimainen kysyntä 

olisi parempi asia euroalueen kestävän 

kasvun sekä globaalin näkökannan osalta; 

toteaa, että jäsenvaltioiden nykyiseen 

vaihtotaseen ylijäämään liittyy myönteisiä 

kerrannaisvaikutuksia koko arvoketjuun 

ja että tästä voi olla monin tavoin hyötyä 

eräille muille jäsenvaltioille; näkee myös 

yhteisvaluutan avustavan roolin 

kilpailukykyisempien valtioiden kyetessä 

säilyttämään muuhun maailmaan 

verrattuna suuret ylijäämänsä; pitää 

myönteisenä komission vuoden 2016 

talvella tekemässä ennusteessa olevaa 

havaintoa, jonka mukaan eräiden 

jäsenvaltioiden talouskasvu vuonna 2015 

johtui suurelta osin kotimaisesta 

kysynnästä; pitää tärkeänä, että ne 

jäsenvaltiot, joilla on korkeampi 

vaihtotaseen ylijäämä, jatkavat kotimaisen 

kysyntänsä lisäämistä omaksi ja yleiseksi 

hyödykseen; kehottaa samalla vähemmän 

kilpailukykyisiä jäsenvaltioita panemaan 

täytäntöön rakenneuudistuksia ja 

28. on huolissaan euroalueen suuresta 

vaihtotaseen ylijäämästä, joka heijastaa 

sisäisten investointien puutetta, joka 

vaikuttaa kielteisesti kasvuun ja 

työllisyyteen; katsoo, että vahvempi 

kotimainen kysyntä olisi parempi asia 

euroalueen kestävän kasvun sekä globaalin 

näkökannan osalta; näkee myös 

yhteisvaluutan avustavan roolin 

kilpailukykyisempien valtioiden kyetessä 

säilyttämään muuhun maailmaan 

verrattuna suuret ylijäämänsä; korostaa, 

että muiden hyväksikäyttämiseen 

perustuvat politiikat (beggar-thy-

neighbour), jotka perustuvat suuriin 

vaihtotaseen ylijäämiin ja vientivetoiseen 

kasvuun, sellaisina kuin Kiina tai Saksa 

niitä harjoittavat, ovat maailmantalouden 

kannalta haitallisia ja euroalueella 

kestämättömiä; pitää myönteisenä 

komission vuoden 2016 talvella tekemässä 

ennusteessa olevaa havaintoa, jonka 

mukaan eräiden jäsenvaltioiden 

talouskasvu vuonna 2015 johtui suurelta 

osin kotimaisesta kysynnästä; pitää 

tärkeänä, että ne jäsenvaltiot, joilla on 

korkeampi vaihtotaseen ylijäämä, lisäävät 

kotimaista kysyntää omaksi ja yleiseksi 

hyödykseen; kehottaa samalla vähemmän 

kilpailukykyisiä korkeatasoisiin 
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korkeatasoisia investointeja talouksiensa 

nykyaikaistamiseksi ja pitkäaikaisia 

investointeja koskevan kestävän 

liiketoimintaympäristön perustamiseksi 

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti; 

pitää tätä parempana tapana vähentää 

makrotalouden epätasapainoa 

jäsenvaltioissa kuin sisäistä devalvaatiota, 

joka vähentää kysyntää ja hidastaa 

talouskasvua koko euroalueella; 

investointeihin talouksiensa 

nykyaikaistamiseksi ja pitkäaikaisia 

investointeja koskevan kestävän 

liiketoimintaympäristön perustamiseksi; 

pitää tätä parempana tapana vähentää 

makrotalouden epätasapainoa 

jäsenvaltioissa kuin sisäistä devalvaatiota, 

joka vähentää kysyntää ja hidastaa 

talouskasvua koko euroalueella; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Tarkistus  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko (ennen 33 kohtaa) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson tehokkuuden lisääminen ja 

demokraattisen vastuuvelvollisuuden 

vahvistaminen 

Talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson kumoaminen 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Tarkistus  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. pitää valitettavana maakohtaisten 

suositusten heikkoa täytäntöönpanoa ja 

katsoo, että niiden täytäntöönpanon 

parantaminen edellyttää, että unionin 

tasolla määritellään selkeämmin 

muotoillut painopisteet ja että 

kansallisella tasolla lisätään todellista 

julkista keskustelua, poliittista tahtoa ja 

sitoutumista siten, että nämä johtavat 

merkityksellisyyden ja kansallisen 

omistajuuden lisääntymiseen; on tämän 

osalta tyytyväinen siihen, että komission 

jäsenet ovat vierailleet jäsenvaltioissa 

keskustellakseen eurooppalaisen 

ohjausjakson prosessista ja siihen 

liittyvistä asiakirjoista;  

33. katsoo, että maakohtaisilla 

suosituksilla loukataan törkeästi 

jäsenvaltioiden kansojen ja työläisten 

itsenäistä ja demokraattista oikeutta 

päätöksentekoon oman maansa 

tulevaisuutta koskevissa asioissa; pitää 

tältä osin valitettavana teeskenneltyä 

huolta demokraattisesta 

vastuunalaisuudesta ja legitiimiydestä, 

kun todellisena tavoitteena on lisätä 

maakohtaisten erityissuositusten 

täytäntöönpanon tasoa; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Tarkistus  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. kehottaa asianmukaiseen 

tasapainoon, kun yhtäältä tehdään 

tärkeimpiin painopisteisiin keskittyviä 

maakohtaisia suosituksia ja toisaalta 

huolehditaan siitä, että niissä puututaan 

kaikkiin keskeisiin haasteisiin, mukaan 

luettuna uusien valtiovelkakriisien synnyn 

estäminen sekä kilpailukyvyn, kasvun ja 

työllisyyden lisääminen siten, että 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 

otetaan huomioon; 

34. vaatii kumoamaan eurooppalaisen 

ohjausjakson ja maakohtaiset suositukset, 

varoitusmekanismia koskevan 

kertomuksen ja vuotuisen 

kasvuselvityksen sekä lopettamaan six-

pack- ja two-pack-järjestelyt, vakaus- ja 

kasvusopimuksen, sopimuksen 

vakaudesta, yhteensovittamisesta ja 

hallinnasta sekä Eurooppa 2020 -

strategian; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Tarkistus  40 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. pitää erittäin tärkeänä, että kansalliset 

parlamentit keskustelevat maaraporteista ja 

maakohtaisista suosituksista sekä 

äänestävät kansallisista uudistusohjelmista 

ja kansallisista lähentymistä ja 

vakauttamista koskevista ohjelmista; 

kehottaa jäsenvaltioita osallistamaan 

työmarkkinaosapuolet, paikallis- ja 

alueviranomaiset sekä muut sidosryhmät 

rakentavalla tavalla hyödyntäen 

maaraporttien varhaista julkaisemista; 

painottaa työmarkkinaosapuolten 

korvaamatonta asemaa 

palkanmuodostuksessa sekä ratkaisevaa 

asemaa, joka niillä olisi oltava laajemmissa 

talouskeskusteluissa, erityisesti kun on 

kyse tuottavuuden lisäämisestä; kehottaa 

edelleen lujittamaan kansallisten 

parlamenttien ja Euroopan parlamentin 

välistä yhteistyötä; 

37. pitää erittäin tärkeänä, että kansalliset 

parlamentit keskustelevat maaraporteista ja 

maakohtaisista suosituksista sekä 

äänestävät kansallisista uudistusohjelmista 

ja kansallisista lähentymistä ja 

vakauttamista koskevista ohjelmista; 

kehottaa jäsenvaltioita osallistamaan 

työmarkkinaosapuolet, paikallis- ja 

alueviranomaiset sekä muut sidosryhmät 

rakentavalla tavalla hyödyntäen 

maaraporttien varhaista julkaisemista; 

painottaa työmarkkinaosapuolten 

korvaamatonta asemaa 

palkanmuodostuksessa sekä ratkaisevaa 

asemaa, joka niillä olisi oltava laajemmissa 

talouskeskusteluissa, erityisesti kun on 

kyse tuottavuuden lisäämisestä; kehottaa 

edelleen lujittamaan kansallisten 

parlamenttien ja Euroopan parlamentin 

välistä yhteistyötä; kehottaa Euroopan 

parlamenttia vahvistamaan rooliaan 

mukauttamisohjelmien täytäntöönpanon 

valvonnassa sekä asianmukaisen 

raportoinnin ja kaikkien osapuolten 

kanssa käytävän aidon ja avoimen 

vuoropuhelun varmistamisessa; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Tarkistus  41 

Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Paloma López 

Bermejo, Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2016 

2015/2285(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. pyytää komissiota toteuttamaan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistamisen, kuten kesäkuussa 2013 

parlamentin, komission ja neuvoston välillä 

tehdyssä poliittisessa sopimuksessa 

sovittiin; korostaa, että Euroopan unionia 

vuosina 2009–2014 koetelleet 

finanssikriisit ja humanitaariset kriisit ovat 

osoittaneet nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen riittämättömyyden; 

painottaa lisäksi, että unionin 

rahoitussuunnittelua on tarpeen uudistaa 

merkittävästi ja ottaa siinä yhteydessä 

kattavasti huomioon käytettävissä olevien 

välineiden tavoitteet, rahoitus ja kesto; 

45. pyytää komissiota toteuttamaan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistamisen, kuten kesäkuussa 2013 

parlamentin, komission ja neuvoston välillä 

tehdyssä poliittisessa sopimuksessa 

sovittiin; korostaa, että Euroopan unionia 

vuosina 2009–2014 koetelleet 

finanssikriisit ja humanitaariset kriisit ovat 

osoittaneet nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen riittämättömyyden; 

kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 

lopultakin sitoutumaan todellisen 

lähentymisen politiikkoihin, jotka 

perustuvat sosiaaliseen edistykseen ja 

kunkin maan potentiaalin, työpaikkojen 

luomisen, luonnonvarojen kestävän 

käytön ja ympäristön suojelun 

turvaamiseen ja edistämiseen ja joiden 

tavoitteena on talouskasvu ja sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus sekä jäsenvaltioiden 

kehityserojen ja vallitsevien taloudellisten, 

sosiaalisten ja alueellisten erojen 

supistaminen; painottaa lisäksi, että 

unionin rahoitussuunnittelua on tarpeen 

uudistaa merkittävästi ja ottaa siinä 

yhteydessä kattavasti huomioon 

käytettävissä olevien välineiden tavoitteet, 

rahoitus ja kesto; 
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