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9.11.2018 A8-0358/56 

Tarkistus  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi 

4 a kohta (uusi) 

 

 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi Tarkistus 

 4 a. torjuu tässä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä noudatetun 

uusliberalistisen toimintalinjan, mikä 

näkyy etenkin koheesiopolitiikassa, 

investointiohjelmissa ja ehdokasmaiden 

liittymisessä; toistaa tältä osin 

vastustavansa täysin koheesiopolitiikalle 

asetettua makrotaloudellista 

ehdollisuutta, joka vahvistetaan 

ehdotuksessa EAKR:n, ESR+:n, 

koheesiorahaston ja EMKR:n yhteisistä 

säännöksistä, sekä torjuvansa 

rakenneuudistusten tukiohjelman ja 

liittymistä valmistelevalla tuella asetetun 

ehdollisuuden; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Tarkistus  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi 

4 b kohta (uusi) 

 

 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi Tarkistus 

 4 b. torjuu sen, että vuosiksi 2021–2027 

ehdotetussa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä on vahvistettu 

militaristista, sotaa lietsovaa ja 

turvallisuushakuista painotusta ja että 

siinä on muuttoliikkeen alalla rasistisia ja 

muukalaisvihamielisiä piirteitä rauhan ja 

kansojen välisen solidaarisuuden 

vahingoksi; torjuu tältä osin puolustus- ja 

turvallisuusmäärärahoihin kaavaillun 

merkittävän lisäyksen; pyytääkin, että 

sisäisen turvallisuuden rahastoon, 

Euroopan puolustusrahastoon, yhteiseen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, 

sotilaalliseen liikkuvuuteen sekä 

naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 

yhteistyön välineeseen kaavaillut 

määrärahat kohdennetaan 

kokonaisuudessaan politiikkoihin, joilla 

tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta, pieniä ja 

keskisuuria viljelijöitä, pienimuotoista 

kalastusta ja teollista kehittämistä 

erityisesti maissa, joissa teollisuuden 

valmiudet ovat heikommat, sekä 

maahanmuuttajien vastaanottoa ja 

kotouttamista; 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Tarkistus  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi 

4 c kohta (uusi) 

 

 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi Tarkistus 

 4 c. korostaa, että käytännön kokemus 

”temaattisen keskittämisen” 

soveltamisesta on ristiriitaista ja ettei ole 

näyttöä siitä, että alueellisten erojen 

kaventamisen tavoitteen ja ”temaattisen 

keskittämisen” välillä olisi positiivinen 

korrelaatiosuhde, ja huomauttaa, että 

joidenkin analyysien mukaan nykyiset 

temaattiseen keskittämiseen perustuvat 

valinnat ovat aiheuttaneet alueellisten 

erojen kärjistymistä, esimerkiksi 

suurkaupunkialueiden ja Euroopan 

muiden alueiden välillä tai jopa maiden, 

joiden BKT asukasta kohden on EU:n 

keskiarvoa korkeampi, ja ns. 

koheesiomaiden välillä; kannattaa tästä 

syystä sitä, että laajennetaan kunkin 

jäsenvaltion mahdollisuutta hallinnoida 

uutta monivuotista rahoituskehystä 

itsenäisesti ja joustavasti, ja torjuu 

pyrkimykset keskittää entisestään sen 

soveltamista koskevia yhteisiä sääntöjä ja 

lisätä niihin liittyvää byrokratiaa; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Tarkistus  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi 

10 a kohta (uusi) 

 

 

Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi Tarkistus 

 10 a. korostaa, että päätös monivuotisesta 

rahoituskehyksestä 2021–2027 edellyttää 

jäsenvaltioiden yksimielisyyttä 

neuvostossa; katsoo, että tämä periaate on 

olennainen sen takaamiseksi, että 

monivuotinen rahoituskehys on 

hyväksyttävä kaikille jäsenvaltioille, ja 

torjuu skenaarion, jossa pakotetaan 

hyväksymään ehdotus jäsenvaltioiden 

enemmistön tuella vastoin niiden 

vähemmistön tahtoa; torjuu sen vuoksi 

kaikenlaiset pyrkimykset hylätä 

yksimielisyyden periaate monivuotista 

rahoituskehystä koskevassa 

päätöksenteossa; 

Or. pt 

 

 


