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Tarkistus  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 vastaa 

jäsenvaltioiden todellisia tarpeita eikä 

niiden työntekijöiden ja kansalaisten 

toiveita ja että se on näin ollen hylättävä; 

Or. en 
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Tarkistus  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 

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 

voimakkaasti absoluuttisia tai suhteellisia 

vähennyksiä taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden tasoon ja 

maatalous- ja kalastusalan tuen tasoon; 

tuomitsee erityisesti mahdolliset 

leikkaukset, jotka vaikuttavat haitallisesti 

näihin aloihin, kuten Euroopan 

aluekehitysrahastoa, koheesiorahastoa, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa, Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa ja Euroopan 

maatalouden tukirahastoa koskevat 

ehdotetut leikkaukset; vastustaa näin ollen 

ehdotusta vähentää Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR+) määrärahoja; 

kehottaa vahvistamaan syrjäisestä 

sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia 

erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 

koskevaa ohjelmaa (Posei) ja erityisesti 

perustamaan erityisen Posei-alaohjelman 

liikenteen tukemiseksi; 

Or. en 

 

 


