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8.11.2018 A8-0358/78 

Tarkistus  78 

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

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

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) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jos on tarpeen ottaa käyttöön 

unionin yleisestä talousarviosta annettuja 

takauksia jäsenvaltioille myönnetylle 

rahoitusavulle, joka on hyväksytty 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen EU [xxx/201x], jäljempänä 

’varainhoitoasetus’, [208 artiklan 1 

kohdan] mukaisesti, tarvittava määrä olisi 

otettava käyttöön siten, että ylitetään 

monivuotiseen rahoituskehykseen 

sisältyvät maksusitoumus- ja 

maksumäärärahojen enimmäismäärät 

mutta noudatetaan omien varojen 

enimmäismäärää. 

Poistetaan. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Tarkistus  79 

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

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

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) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta unioni voisi vastata tiettyihin 

erikseen määriteltyihin ennakoimattomiin 

tilanteisiin tai rahoittaa sellaisia tarkasti 

määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa 

rahoituskehyksessä vahvistettujen, yhden 

tai useamman otsakkeen enimmäismäärien 

rajoissa, ja jotta talousarviomenettely 

voitaisiin toteuttaa sujuvasti, tarvitaan 

seuraavia erityisrahoitusvälineitä: 

Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan 

unionin solidaarisuusrahasto, 

hätäapuvaraus, 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavara (unionin varaus), 

joustoväline ja ennakoimattomiin menoihin 

varattu liikkumavara. Hätäapuvarauksella 

ei ole tarkoitus vastata maatalouden alan 

tuotantoon tai jakeluun vaikuttavien 

markkinakriisien seurauksiin. Sen vuoksi 

olisi erikseen säädettävä, että silloin, kun 

on tarpeen turvautua 

erityisrahoitusvälineisiin, talousarvioon 

voidaan ottaa maksusitoumusmäärärahoja 

ja niitä vastaavia maksumäärärahoja siten, 

että ylitetään monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vahvistetut 

(7) Jotta unioni voisi vastata tiettyihin 

erikseen määriteltyihin ennakoimattomiin 

tilanteisiin tai rahoittaa sellaisia tarkasti 

määriteltyjä menoja, joita ei voida kattaa 

rahoituskehyksessä vahvistettujen, yhden 

tai useamman otsakkeen enimmäismäärien 

rajoissa, ja jotta talousarviomenettely 

voitaisiin toteuttaa sujuvasti, tarvitaan 

seuraavia erityisrahoitusvälineitä: 

Euroopan globalisaatiorahasto, Euroopan 

unionin solidaarisuusrahasto, 

hätäapuvaraus, 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaisliikkumavara (unionin varaus), 

joustoväline, eurosta irtautumisen 

tukiohjelma ja ennakoimattomiin menoihin 

varattu liikkumavara. Hätäapuvarauksella 

ei ole tarkoitus vastata maatalouden alan 

tuotantoon tai jakeluun vaikuttavien 

markkinakriisien seurauksiin. Sen vuoksi 

olisi erikseen säädettävä, että silloin, kun 

on tarpeen turvautua 

erityisrahoitusvälineisiin, talousarvioon 

voidaan ottaa maksusitoumusmäärärahoja 

ja niitä vastaavia maksumäärärahoja siten, 

että ylitetään monivuotisessa 
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enimmäismäärät. rahoituskehyksessä vahvistetut 

enimmäismäärät. 

Or. pt 

 

... 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Tarkistus  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Olisi vahvistettava säännöt sellaisia 

muita tilanteita varten, joissa saattaa olla 

tarpeen mukauttaa monivuotista 

rahoituskehystä. Tällaiset mukautukset 

voivat liittyä uusien sääntöjen tai uusien 

yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien 

hyväksymisen viivästymiseen tai 

asianomaisten perussäädösten mukaisesti 

hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka 

liittyvät talouden tehokkaaseen 

ohjaukseen ja hallintaan tai unionin 

talousarvion suojaamiseen silloin, kun 

jäsenvaltioissa on havaittu 

oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 

puutteita. 

(9) Olisi vahvistettava säännöt sellaisia 

muita tilanteita varten, joissa saattaa olla 

tarpeen mukauttaa monivuotista 

rahoituskehystä. Tällaiset mukautukset 

voivat liittyä uusien sääntöjen tai uusien 

yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien 

hyväksymisen viivästymiseen. 

Or. pt 

 

 


