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8.11.2018 A8-0358/35 

Tarkistus  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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. palauttaa mieliin, että kuten 

vuonna 1970 julkistetussa Wernerin 

raportissa ja vuonna 1977 julkistetussa 

MacDougallin raportissa todettiin, unioni 

tarvitsee lisää resursseja, jotta voidaan 

ryhtyä tasoittamaan sisämarkkinoista ja 

talouden nykyisestä rakenteesta johtuvia 

eroja; muuttaa näin ollen virallisesti 

kantaansa vuosien 2021–2017 

monivuotisen rahoituskehyksen tasoon ja 

toteaa, että tasoksi olisi vahvistettava 

4 074,1 miljardia euroa vuoden 2018 

hintoina, mikä vastaa neljää prosenttia 

27 jäsenvaltion unionin 

bruttokansantulosta, jotta unionin 

keskeisille politiikoille voidaan varmistaa 

rahoituksen taso, jonka avulla niiden 

tehtävät voidaan hoitaa ja tavoitteet 

saavuttaa; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Tarkistus  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. kehottaa luopumaan nykyisestä 

enimmäismäärien järjestelmästä ja 

muuttamaan monivuotisen 

rahoituskehyksen joustavaksi ja 

organisoiduksi unionin tason 

ohjelmasuunnittelujärjestelmäksi, jossa 

toimintalinjoihin osoitetaan riittävät 

resurssit; katsoo, että unionin toimielinten 

olisi noudatettava menojen 

enimmäismääriä koko syklin ajan 

kompensoimalla alijäämiä ylijäämillä 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Tarkistus  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

47 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 47 a. kehottaa aidosti torjumaan 

veropetoksia ja veronkiertoa ottamalla 

käyttöön varoittavia seuraamuksia 

offshore-alueille ja tällaisen toiminnan 

mahdollistajille ja edistäjille, alkaen 

erityisesti manner-Euroopassa toimivista 

toimijoista; katsoo, että veropetosten, 

veronkierron ja rahanpesun torjumiseksi 

jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 

vahvistamalla koordinoitu järjestelmä, 

jolla seurataan pääoman liikkeitä; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Tarkistus  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-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. ottaa huomioon käynnissä olevan 

ilmastonmuutosprosessin kiireellisyyden 

ja syvyyden ja kehottaa asettamaan siksi 

etusijalle unionin ohjelmat, jotka auttavat 

tuomaan yleiseen käyttöön uusiutuvaan 

energiaan perustuvia uusia 

tuotantojärjestelmiä, jotka on mukautettu 

sellaisiin teknologioihin, raaka-aineisiin 
ja tuotantoprosesseihin, joilla rajoitetaan 

jätteen ja kasvihuonekaasupäästöjen 

syntymistä; katsoo, että tätä tarkoitusta 

varten kaikkia ohjelmia, jotka liittyvät 

siirtymiseen uuteen tuotantomalliin, olisi 

vahvistettava toistaiseksi sotilaallisiin 

tarkoituksiin käytetyillä resursseilla, jotka 

on kohdennettava kokonaan uudelleen 

uudessa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; kehottaa 

lopettamaan kokonaan kaikki 

puolustukseen liittyvät unionin ohjelmat; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Tarkistus  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa suunnittelemaan 

investointipolitiikan ja kaikki 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

sisältyvät unionin investointimekanismit 

uudelleen; katsoo, että näiden 

mekanismien olisi perustuttava  

yksinkertaisiin julkisiin investointeihin, 

edistettävä uusia ja ihmisarvoisia 

työpaikkoja investointiohjelmissa, jotka 

on mukautettu siirtymiseen puhtaisiin ja 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan 

uuteen energiasiirtymään ja Euroopan 

todelliseen lähentymisprosessiin; katsoo, 

että niiden olisi myös toimittava 

automaattisina lieventävinä 

mekanismeina sellaisten indikaattoreiden 

avulla, joilla pyritään tasoittamaan 

epätasapainoa jäsenvaltioiden 

vaihtotaseissa; katsoo tämän merkitsevän 

entistä enemmän ja parempia 

investointeja jäsenvaltioissa, joiden 

vaihtotase on alijäämäinen, ja 

reaalipalkkojen tason nousua 

jäsenvaltioissa, joiden tase on 

ylijäämäinen; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Tarkistus  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

GUE/NGL-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 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 39 a. ehdottaa siirtymäprosessia, jolla 

korjataan tähän asti noudatettu 

kansallisten maksuosuuksien järjestelmä; 

katsoo, että tämän prosessin olisi 

perustuttava uuteen jäsenvaltioiden 

välistä veroyhteistyötä koskevaan 

järjestelmään progressiivisempien 

verojärjestelmien mukaisesti; katsoo, että 

unionin omien varojen järjestelmään on 

sisällytettävä asukasta kohti laskettuja 

tuloja koskeva jakoperuste ja että tämä 

tarkoittaa sitä, että keskeiset jäsenvaltiot, 

jotka hyötyvät maksutaseestaan 

euroalueen taloudellisen rakenteen 

ansiosta, osallistuvat enemmän, jotta 

voidaan tasata Euroopan epätasaista 

työnjakoa ja siten saada aikaan todellista 

lähentymistä koko Euroopassa; 

Or. en 

 

 


