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8.11.2018 A8-0358/11 

Tarkistus  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen on taattava 

unionin vastuu ja valmiudet vastata 

tuleviin tarpeisiin, lisähaasteisiin ja uusiin 

kansainvälisiin sitoumuksiin sekä 

saavuttaa poliittiset prioriteettinsa ja 

tavoitteensa; korostaa vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen 

rahoitusvajeeseen liittyviä vakavia 

ongelmia ja huomauttaa jälleen, että on 

tarpeen välttää aiempien virheiden 

toistuminen varmistamalla alusta alkaen 

vahva ja uskottava unionin talousarvio, 

joka hyödyttää kansalaisia seuraavan 

seitsenvuotisjakson aikana; 

1. korostaa, että vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen on 

tehokkaasti ja vaikuttavasti vastattava 

tuleviin tarpeisiin, ja lisähaasteisiin ja 

uusiin kansainvälisiin sitoumuksiin sekä 

saavutettava ne poliittiset prioriteetit ja 

tavoitteet, jotka tuottavat todellista 

lisäarvoa unionin kansalaisille; painottaa 

tarvetta arvioida menot uudelleen 

sellaisen kattavan ja järkevän arvioinnin 

laatimiseksi, jolla pyritään osoittamaan 

kunkin ohjelman tuottama todellinen 

lisäarvo, jotta laaditaan uskottava ja 

optimoitu unionin talousarvio, joka 

hyödyttää yksinomaan kansalaisia 

seuraavan seitsenvuotisjakson aikana;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Tarkistus  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. korostaa, että komission ehdotus 

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

yleisen tason asettamisesta 1,08 prosenttiin 

27 jäsenvaltion unionin bruttokansantulosta 

(1,11 prosenttia kun on otettu huomioon 

Euroopan kehitysrahaston osuus) 

merkitsee, että prosenttiosuutena 

bruttokansantulosta laskettuna taso on 

reaalisesti alempi kuin nykyisessä 

monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

katsoo, että monivuotisen 

rahoituskehyksen ehdotettu taso ei anna 

unionille mahdollisuutta täyttää poliittisia 

sitoumuksiaan ja vastata edessä oleviin 

tärkeisiin haasteisiin; aikoo tämän vuoksi 

käydä neuvotteluja välttämättömästä 

korottamisesta;  

3. panee merkille komission 

ehdotuksen seuraavan monivuotisen 

rahoituskehyksen yleisen tason 

asettamisesta 1,08 prosenttiin 

27 jäsenvaltion unionin bruttokansantulosta 

(1,11 prosenttia kun on otettu huomioon 

Euroopan kehitysrahaston osuus); katsoo, 

että tällä ehdotuksella saatetaan antaa 

unionille mahdollisuus täyttää poliittiset 

sitoumuksensa ja vastata edessä oleviin 

tärkeisiin haasteisiin; muistuttaa tässä 

yhteydessä tarpeesta tarkastella uudelleen 

unionin talousarviomenoja, erityisesti 

hallintomenoja, jotta voidaan vähentää 

jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia ja 

varmistaa, että unionin talousarviota 

käytetään yksinomaan ja tosiasiallisesti 

unionin kansalaisten tarpeiden 

täyttämiseen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Tarkistus  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. ilmoittaa lisäksi vastustavansa 

vähennyksiä perussopimuksiin kirjattujen 
unionin pitkäaikaisten politiikkojen, kuten 

koheesiopolitiikan, yhteisen 

maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan, 

määrärahoihin; vastustaa erityisesti rajuja 

leikkauksia, jotka vaikuttavat haitallisesti 

mainittujen politiikkojen 

ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin, kuten 

ehdotettuja leikkauksia 

koheesiorahastoon ja Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoon; vastustaa näin ollen 

ehdotusta vähentää Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR+) määrärahoja 

ottaen huomioon, että sen toiminta-aluetta 

on laajennettu ja siihen on sisällytetty neljä 

nykyistä sosiaalialan ohjelmaa, erityisesti 

nuorisotyöllisyysaloite; 

4. ilmoittaa vastustavansa komission 

ehdottamaa vähennystä joidenkin unionin 

keskeisten politiikkojen, kuten yhteisen 

maatalouspolitiikan (YMP), rahoitukseen; 

vastustaa erityisesti rajuja leikkauksia, 

jotka vaikuttavat haitallisesti Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoon; vastustaa näin ollen 

ehdotusta vähentää Euroopan 

sosiaalirahaston määrärahoja ottaen 

huomioon, että sen toiminta-aluetta on 

laajennettu ja siihen on sisällytetty 

nuorisotyöllisyysaloite; kehottaa siksi 

korottamaan Euroopan sosiaalirahasto 

plussan (ESR+) määrärahoja komission 

ehdotukseen verrattuna, koska 

jäsenvaltiot voivat sen avulla panna 

täytäntöön 

vähimmäistoimeentulojärjestelmiä 

köyhyydessä elävien unionin kansalaisten 

hyväksi;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Tarkistus  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. muistuttaa, että on laadittava uusi 

monivuotinen rahoituskehys, joka tuottaa 

todellista lisäarvoa unionin kansalaisille 

eikä aiheuta lisärasitetta jäsenvaltioiden 

rahoitusosuuksiin; painottaa tarvetta 

laatia pakollinen menojen 

uudelleenarviointi, jotta tarvittaessa 

saavutetaan säästöjä; katsoo, että 

jäsenvaltioiden kansalliset 

rahoitusosuudet olisi vähennettävä 

kansallista alijäämää koskevista 

laskelmista;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Tarkistus  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. vahvistaa virallisen kantansa, 

jonka mukaan vuosien 2021–2027 

monivuotisen rahoituskehyksen taso olisi 

asetettava 1 324,1 miljardiin euroon 

vuoden 2018 hintoina, mikä vastaa 

1,3:a prosenttia 27 jäsenvaltion unionin 

bruttokansantulosta, jotta unionin 

keskeisille politiikoille voidaan varmistaa 

tarvittava rahoitus niihin liittyvien 

tehtävien täyttämiseen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen;  

16. suhtautuu myönteisesti komission 

ehdotukseen, joka koskee joidenkin 

ohjelmien rahoituksen tasoa vuosien 

2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 

osalta, mutta painottaa tarvetta varmistaa 

riittävä rahoitus unionin keskeisille 

politiikoille, kuten yhteiselle 

maatalouspolitiikalle (YMP) ja ESR+:lle; 

katsoo, että kunnianhimoinen ja 

realistinen uusi monivuotinen 

rahoituskehys on myös saavutettavissa 

ilman, että jäsenvaltioilta pyydetään 

suurempaa rahoitusosuutta; katsoo, että 

jäsenvaltioiden kansalliset 

rahoitusosuudet olisi vähennettävä 

kansallista alijäämää koskevista 

laskelmista; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Tarkistus  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  iii a. korostaa tarvetta laajentaa 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

soveltamisalaa, jotta siihen voidaan 

sisällyttää infrastruktuuriverkkojen 

turvallisuutta, turvatoimia, valvontaa ja 

ylläpitoa koskevat meno-ohjelmat; 

muistuttaa, että Verkkojen Eurooppa 

-välineestä rahoitettujen 

infrastruktuurihankkeiden arvioinnissa 

olisi otettava huomioon sosiaaliset, 

taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 

tekijät, erityisesti siihen nähden, miten 

hankkeet vaikuttavat paikallisyhteisöihin, 

jotta saadaan tietoa siitä, tuotetaanko 

unionin kansalaisille todellista lisäarvoa; 

Or. en 



 

AM\1168607FI.docx  PE624.234v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.11.2018 A8-0358/17 

Tarkistus  17 

Laura Agea, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta – ix a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  ix a. kehottaa korottamaan Euroopan 

sosiaalirahaston määrärahoja komission 

ehdotukseen verrattuna, jotta 

varmistetaan painokkaat köyhyyden 

torjuntatoimet ja jotta jäsenvaltiot voivat 

panna täytäntöön 

vähimmäistoimeentulojärjestelmiä 

torjuakseen köyhyyttä tehokkaasti;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Tarkistus  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta – xvi alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

xvi. säilytetään yhteisen 

maatalouspolitiikan rahoitus 

27 jäsenvaltion unionissa reaalisesti 

vuosien 2014–2020 määrärahojen tasolla ja 

otetaan talousarvioon maatalousalan 

varauksen alkuperäinen määrä; 

xvi. säilytetään yhteisen 

maatalouspolitiikan rahoitus 

27 jäsenvaltion unionissa reaalisesti 

vuosien 2014–2020 määrärahojen tasolla ja 

otetaan talousarvioon maatalousalan 

varauksen alkuperäinen määrä ottaen 

huomioon yhteisen maatalouspolitiikan 

merkitys keskeisenä politiikkana unionin 

talouden ja ennen kaikkea unionin 

maataloustuottajien kannalta; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Tarkistus  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta – xxi alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

xxi. palautetaan kaikkien virastojen 

rahoitus vähintään vuoden 2020 tasolle ja 

puolustetaan komission ehdottamia 

korotuksia, myös niiden virastojen 

määrärahoihin, joille on annettu uusia 

toimivaltuuksia ja vastuita, ja kehottaa 

noudattamaan kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa maksuperusteisen 

rahoituksen suhteen; 

xxi. suhtautuu epäilevästi virastojen 

rahoituksen tasoa koskevaan komission 

ehdotukseen; pyytää tässä yhteydessä 

arvioimaan menot tarkkaan uudelleen, 

jotta voidaan sulauttaa yhteen 

samanlaisia tehtäviä hoitavat virastot ja 

vähentää asiaan liittyviä kustannuksia;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Tarkistus  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta – xxiii a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  xxiii a. pitää valitettavana 

ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 

koskevan tilanteen heikentymistä 

Turkissa ja kehottaa peruuttamaan sen 

liittymistä valmistelevan tuen; 

Or. en 
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8,112018 A8-0358/21 

Tarkistus  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. aikoo puolustaa komission 

ehdotusta turvata riittävä rahoitus 

vahvalle, tehokkaalle ja 

korkealuokkaiselle eurooppalaiselle 

julkishallinnolle, joka palvelee kaikkia 

eurooppalaisia; muistuttaa, että nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

unionin toimielimet, elimet ja 

erillisvirastot ovat toteuttaneet viiden 

prosentin henkilöstövähennyksen, ja 

katsoo, ettei niiltä saisi vaatia enää 

lisävähennyksiä, jotka vaarantaisivat 

suoraan unionin politiikkojen 

toteuttamisen; toistaa jälleen 

vastustavansa voimakkaasti niin kutsutun 

kohdennettavien virkojen varannon 

uudelleen perustamista; 

 

19. kehottaa uudistamaan 

eurooppalaisen julkishallinnon 

kokonaisvaltaisesti, koska kaikkia 

unionin toimielimiin liittyviä 

hallintomenoja olisi vähennettävä 

mahdollisimman paljon, jotta saavutetaan 

säästöjä ja estetään veronmaksajien 

rahojen hukkaan heittäminen; panee 

merkille, että nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana unionin 

toimielimet ovat toteuttaneet viiden 

prosentin henkilöstövähennyksen, ja 

katsoo, että lisävähennykset saattavat olla 

mahdollisia säästöjen aikaansaamiseksi;

  

Or. en 
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8,112018 A8-0358/22 

Tarkistus  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. panee tässä yhteydessä 

tyytyväisenä merkille 2. toukokuuta 2018 

hyväksytyt komission ehdotukset uudesta 

omien varojen järjestelmästä, jotka ovat 

tärkeä askel kohti kunnianhimoisempaa 

uudistusta; kehottaa komissiota ottamaan 

huomioon Euroopan 

tillintarkastustuomioistuimen lausunnon 

nro 5/2018, jossa tarkastellaan Euroopan 

unionin uutta omien varojen järjestelmää 

koskevaa komission ehdotusta ja 

korostetaan, että tarvitaan parempia 

laskentamenetelmiä ja että järjestelmää on 

yksinkertaistettava; 

37. on tietoinen, että 

2. toukokuuta 2018 hyväksytyt komission 

ehdotukset uudesta omien varojen 

järjestelmästä saattavat olla tärkeä askel 

kohti kunnianhimoisempaa uudistusta; 

kehottaa komissiota ottamaan huomioon 

Euroopan tillintarkastustuomioistuimen 

lausunnon nro 5/2018, jossa tarkastellaan 

Euroopan unionin uutta omien varojen 

järjestelmää koskevaa komission ehdotusta 

ja korostetaan, että tarvitaan parempia 

laskentamenetelmiä ja että järjestelmää on 

yksinkertaistettava; muistuttaa tässä 

yhteydessä, että ehdotetun omien varojen 

järjestelmän ei pitäisi lisätä unionin 

veronmaksajien kokonaisvaltaista 

verorasitetta vaan sen olisi johdettava 

jäsenvaltioiden unionin talousarvioon 

suorittamien maksuosuuksien 

oikeasuhteiseen vähentämiseen; 

Or. en 

 

 


