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8.11.2018 A8-0358/23 

Tarkistus  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon EU:n yhteisen 

sitoumuksen saavuttaa tavoite osoittaa 

0,7 prosenttia bruttokansantulosta 

(BKTL) viralliseen kehitysapuun vuoden 

2015 jälkeisellä kaudella, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Tarkistus  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  G a. ottaa huomioon, että sukupuolten 

tasa-arvon sisällyttäminen kaikkiin 

unionin toimiin, myös talousarvion 

laadintaan, on edelleen unionin 

oikeudellinen velvoite, joka johtuu 

suoraan SEUT-sopimuksen 8 artiklasta;

  

Or. en 



 

AM\1168608FI.docx  PE624.234v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.11.2018 A8-0358/25 

Tarkistus  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 lisäksi vastustavansa 

vähennyksiä perussopimuksiin kirjattujen 

unionin pitkäaikaisten politiikkojen, kuten 

koheesiopolitiikan, yhteisen 

maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan, 

määrärahoihin ja korostaa kiireellistä 

tarvetta uudistaa näiden politiikkojen 

osuutta pyrittäessä saavuttamaan unionin 

sosiaaliset ja kestävyyttä koskevat 

tavoitteet; 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; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Tarkistus  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa myös niiden monialaisten 

periaatteiden merkitystä, joiden olisi oltava 

monivuotisen rahoituskehyksen ja kaikkien 

siihen liittyvien unionin politiikkojen 

perustana; toistaa tässä yhteydessä 

kantansa, että unionin on pidettävä kiinni 

sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanossa, ja pitää valitettavana, 

ettei monivuotista rahoituskehystä 

koskeviin ehdotuksiin sisälly tässä 

mielessä selkeää ja näkyvää sitoumusta; 

pyytää näin ollen valtavirtaistamaan 

kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin 

unionin politiikkoihin ja seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen aloitteisiin; 

painottaa myös, että kaikkien seuraavaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

kuuluvien ohjelmien olisi oltava Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan mukaisia; 

korostaa, että on tärkeää toteuttaa 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

syrjinnän, myös hlbti-henkilöitä koskevan 

syrjinnän, poistamisesta ja luoda 

vähemmistöjä, mukaan lukien romaneja, 

koskeva salkku, ja korostaa näiden toimien 

suurta merkitystä osallisuutta edistävää 

Eurooppaa koskevien unionin sitoumusten 

täyttämisen kannalta; korostaa, että 

täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset 

5. korostaa myös niiden monialaisten 

periaatteiden merkitystä, joiden olisi oltava 

monivuotisen rahoituskehyksen ja kaikkien 

siihen liittyvien unionin politiikkojen 

perustana; toistaa tässä yhteydessä 

kantansa, että unionin on pidettävä kiinni 

sitoumuksestaan toimia edelläkävijänä 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanossa, ja pitää valitettavana, 

ettei monivuotista rahoituskehystä 

koskeviin ehdotuksiin sisälly tässä 

mielessä selkeää ja näkyvää sitoumusta; 

pyytää näin ollen valtavirtaistamaan 

kestävän kehityksen tavoitteet kaikkiin 

unionin politiikkoihin ja seuraavan 

monivuotisen rahoituskehyksen aloitteisiin; 

painottaa myös, että kaikkien seuraavaan 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

kuuluvien ohjelmien olisi oltava Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan mukaisia; 

korostaa, että on tärkeää toteuttaa 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 

syrjinnän, myös hlbti-henkilöitä koskevan 

syrjinnän, poistamisesta ja luoda 

vähemmistöjä, mukaan lukien romaneja, 

koskeva salkku, ja korostaa näiden toimien 

suurta merkitystä osallisuutta edistävää 

Eurooppaa koskevien unionin sitoumusten 

täyttämisen kannalta; korostaa, että 

täyttääkseen Pariisin sopimuksen mukaiset 
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velvoitteensa unionin olisi korotettava 

osuutensa ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi vähintään 25 prosenttiin 

vuosien 2021–2027 monivuotisen 

rahoituskehyksen menoista ja 

30 prosenttiin mahdollisimman pian, 

viimeistään vuonna 2027;  

velvoitteensa unionin olisi korotettava 

osuutensa ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi vähintään 30 prosenttiin 

vuosien 2021–2027 monivuotisen 

rahoituskehyksen menoista ja 

40 prosenttiin mahdollisimman pian, 

viimeistään vuonna 2027, ja katsoo 

ehdottomasti, että vuosien 2021–2027 

monivuotisesta rahoituskehyksestä olisi 

jätettävä pois kaikki fossiilisten 

polttoaineiden ja niihin liittyvän 

infrastruktuurin tai teknologian suorat tai 

välilliset tuet unionissa ja sen 

ulkopuolella; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Tarkistus  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 a. korostaa lisäksi, että unionin on 

oltava johdonmukainen kansainvälisissä 

sitoumuksissaan ja sen olisi lakattava 

tukemasta ilmastolle haitallisia menoja; 

kehottaa komissiota lopettamaan 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä kaiken unionin 

talousarviosta annettavan suoran tuen 

menoihin, jotka liittyvät ydinvoimaan, 

fossiilisiin polttoaineisiin, asfalttiin ja 

puolustukseen;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Tarkistus  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

5 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  5 b. pyytää kiinnittämään huomiota 

unionin toteutumattomiin kansainvälisiin 

sitoumuksiin nostaa vuoteen 2030 

mennessä virallinen kehitysapunsa 

0,7 prosenttiin bruttokansantulosta 

(BKTL) (josta 20 prosenttia inhimilliseen 

kehitykseen ja sosiaaliseen osallisuuteen) 

ja vähiten kehittyneille maille suunnattu 

apu 0,2 prosenttiin BKTL:stä sekä 

myöntää uutta ja täydentävää rahoitusta 

kehitysmaiden ilmastotoimiin; katsoo, että 

nämä sitoumukset on otettava 

asianmukaisesti huomioon vuosien 2021–

2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Tarkistus  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. odottaa näin ollen, että 

monivuotinen rahoituskehys asetetaan 

neuvoston poliittisen asialistan kärkeen, ja 

pitää valitettavana, ettei tähän mennessä 

ole näkyvissä merkittävää edistystä; 

katsoo, että perättäisten neuvoston 

puheenjohtajavaltioiden ja parlamentin 

neuvotteluryhmän säännöllisiä kokouksia 

olisi pidettävä tiheämmin, jotta voidaan 

luoda pohjaa virallisille neuvotteluille; 

odottaa, että hyvä sopimus saadaan 

aikaan ennen vuoden 2019 EU-vaaleja, 

jotta voidaan välttää vakavat viivästykset 

uusien ohjelmien käynnistämisessä 

rahoituskehyksen myöhäisen 

hyväksymisen vuoksi, kuten aiemmin on 

tapahtunut; korostaa, että tämä aikataulu 

sallii sen, että uusi parlamentti pystyy 

mukauttamaan vuosien 2021–2027 

monivuotista rahoituskehystä pakollisen 

välitarkistuksen yhteydessä;  

10. odottaa näin ollen, että 

monivuotinen rahoituskehys asetetaan 

neuvoston poliittisen asialistan kärkeen, ja 

pitää valitettavana, ettei tähän mennessä 

ole näkyvissä merkittävää edistystä; 

katsoo, että perättäisten neuvoston 

puheenjohtajavaltioiden ja parlamentin 

neuvotteluryhmän säännöllisiä kokouksia 

olisi pidettävä tiheämmin, jotta voidaan 

luoda pohjaa virallisille neuvotteluille; 

ilmaisee valmiutensa ryhtyä 

täysimittaisiin neuvotteluihin neuvoston 

kanssa mahdollisimman pian, jotta 

voidaan välttää vakavat viivästykset uusien 

ohjelmien käynnistämisessä; katsoo 

kuitenkin, että demokraattisista syistä 

rahoituskehysasetus olisi mieluiten 

hyväksyttävä Euroopan parlamentin 

vaalien jälkeen; on vakuuttunut myös 

siitä, että uuden parlamentin olisi 

muodollisesti hyväksyttävä unionin uudet 

ohjelmat kaudeksi 2021–2027; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Tarkistus  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. aikoo varmistaa komission 

ehdotuksen perusteella riittävän 

rahoitustason seuraaville aloille: 

”Muuttoliike ja rajaturvallisuus” (otsake 4) 

ja ”Turvallisuus ja puolustus”, mukaan 

lukien kriisitoiminta (otsake 5); vahvistaa 

pitkäaikaisen kantansa, jonka mukaan 

uusiin poliittisiin painopisteisiin olisi 

liitettävä uusia rahoitusvaroja, ettei uudessa 

rahoituskehyksessä heikennetä olemassa 

olevia politiikkoja ja ohjelmia ja niiden 

rahoitusta;  

18. aikoo varmistaa komission 

ehdotuksen perusteella riittävän 

rahoitustason otsakkeelle 4 ”Muuttoliike ja 

rajaturvallisuus”; vahvistaa pitkäaikaisen 

kantansa, jonka mukaan uusiin poliittisiin 

painopisteisiin olisi liitettävä uusia 

rahoitusvaroja, ettei uudessa 

rahoituskehyksessä heikennetä olemassa 

olevia politiikkoja ja ohjelmia ja niiden 

rahoitusta; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Tarkistus  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 a. kannattaa lämpimästi 

yhdistämisen ja jakamisen kaltaisia 

toimia sekä sääntelymekanismeja, jotka 

auttavat ratkaisemaan puolustusalan 

monia rakenteellisia ongelmia, jotka 

haittaavat jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä ja estävät sotilaallisten 

valmiuksien vahvistamisen yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

operaatioita varten; katsoo, että sen 

sijaan, että unionin talousarviovaroja 

käytettäisiin puolustukseen, komission 

olisi keskityttävä auttamaan jäsenvaltioita 

lisäämään merkittävästi alan tehokkuutta, 

sillä ala kuluttaa jo noin 200 miljardia 

euroa;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Tarkistus  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

18 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 b. pitää erittäin valitettavana, että 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä siviilialan 

konfliktinehkäisyyn ja 

rauhanrakentamiseen varattuja 

määrärahoja on vähennetty merkittävästi 

nykyisellä rahoituskaudella varattuihin 

varoihin verrattuna; kehottaa neuvostoa 

ja komissiota tarkistamaan tätä kantaa ja 

kolminkertaistamaan investoinnit 

siviilialan konfliktinehkäisyyn;  

Or. en 

 

 


