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8.11.2018 A8-0358/81 

Tarkistus  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 15 a (uusi) 

Ehdotus asetukseksi 

1 luku – 2 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Silloin kun on tarpeen ottaa 

käyttöön unionin yleisestä talousarviosta 

annettu takaus jäsenvaltioille myönnetylle 

rahoitusavulle, joka on hyväksytty 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen EU [xxx/201x], jäljempänä 

’varainhoitoasetus’, [208 artiklan 1 

kohdan] mukaisesti, tarvittava määrä 

otetaan käyttöön siten, että ylitetään 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vahvistetut enimmäismäärät. 

Poistetaan. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Tarkistus  82 

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

Le Hyaric 

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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 17 

Ehdotus asetukseksi 

1 luku – 3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tarvittava maksumäärärahojen 

kokonaismäärä, jossa on otettu huomioon 

vuosittainen mukautus ja kaikki muut 

mukautukset ja tarkistukset sekä 2 artiklan 

2 ja 3 kohdan soveltamisen seuraukset, ei 

yhdenkään monivuotisen rahoituskehyksen 

kattaman vuoden osalta saa aiheuttaa 

sellaista omien varojen tarvetta, joka ylittää 

SEUT-sopimuksen 311 artiklan kolmannen 

kohdan nojalla Euroopan unionin omien 

varojen järjestelmästä annetun voimassa 

olevan neuvoston päätöksen, jäljempänä 

’omia varoja koskeva päätös’, mukaisesti 

vahvistetun omien varojen 

enimmäismäärän. 

4. Tarvittava maksumäärärahojen 

kokonaismäärä, jossa on otettu huomioon 

vuosittainen mukautus ja kaikki muut 

mukautukset ja tarkistukset sekä 2 artiklan 

2 ja 3 kohdan soveltamisen seuraukset, ei 

yhdenkään monivuotisen rahoituskehyksen 

kattaman vuoden osalta saa aiheuttaa 

sellaista omien varojen tarvetta, joka ylittää 

SEUT-sopimuksen 311 artiklan kolmannen 

kohdan nojalla Euroopan unionin omien 

varojen järjestelmästä annetun voimassa 

olevan neuvoston päätöksen, jäljempänä 

’omia varoja koskeva päätös’, mukaisesti 

vahvistetun omien varojen 

enimmäismäärän, lukuun ottamatta 

poikkeustilanteita, joista on keskusteltava 

neuvostossa. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Tarkistus  83 

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

Le Hyaric 

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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 18 

Ehdotus asetukseksi 

2 luku – 3 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vahvistettuja enimmäismääriä alennetaan 

tarvittaessa sen varmistamiseksi, että omia 

varoja koskevan päätöksen mukaisesti 

vahvistettua omien varojen 

enimmäismäärää noudatetaan. 

5. Monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vahvistettuja enimmäismääriä alennetaan 

tarvittaessa sen varmistamiseksi, että omia 

varoja koskevan päätöksen mukaisesti 

vahvistettua omien varojen 

enimmäismäärää noudatetaan, lukuun 

ottamatta poikkeustilanteita, joista on 

keskusteltava neuvostossa. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Tarkistus  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 19 a (uusi) 

Ehdotus asetukseksi 

2 luku – 6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tällaisten 2 kohdassa tarkoitettujen 

mukautusten positiivinen tai negatiivinen 

kokonaisnettovaikutus ei saa ylittää 4:ää 

miljardia euroa. 

3. Tällaisten 2 kohdassa tarkoitettujen 

mukautusten negatiivinen 

kokonaisnettovaikutus ei saa ylittää 4:ää 

miljardia euroa. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Tarkistus  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 21 

Ehdotus asetukseksi 

2 luku – 7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tilanteissa, joissa asianomaisten 

perussäädösten mukaisesti lopetetaan 

sellainen unionin varoja koskevien 

talousarviositoumusten keskeyttäminen, 

joka liittyy toimenpiteisiin, jotka koskevat 

talouden tehokasta ohjausta ja hallintaa 

tai unionin talousarvion suojaamista 

silloin, kun jäsenvaltioissa on havaittu 

oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä yleisiä 

puutteita, keskeytettyihin sitoumuksiin 

liittyvät määrät siirretään seuraaville 

vuosille ja monivuotisen 

rahoituskehyksen vastaaviin 

enimmäismääriin tehdään tämän 

edellyttämät mukautukset.  

Keskeytettyjä, vuonna n tehtyjä 

sitoumuksia ei saa ottaa vuodeksi n + 2 

laadittua talousarviota myöhempiin 

talousarvioihin. 

Poistetaan. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Tarkistus  86 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 21 a (uusi) 

Ehdotus asetukseksi 

2 luku – 8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos rakennerahastoista, koheesiorahastosta, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta, Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta, turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahastosta, sisäisen 

turvallisuuden rahastosta tai yhdennetyn 

rajaturvallisuuden rahastoon kuuluvasta 

rajaturvallisuutta ja viisumeita koskevasta 

välineestä annetaan uudet säännöt tai 

hyväksytään uudet yhteistyössä 

hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän 

tammikuuta 2021 jälkeen, vuonna 2021 

käyttämättä jääneet määrärahat siirretään 

tasasuhtaisesti vuosille 2022–2025 ja 

monivuotisen rahoituskehyksen vastaaviin 

enimmäismääriin tehdään tämän 

edellyttämät mukautukset. 

Jos rakennerahastoista, koheesiorahastosta, 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastosta, Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta ja turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahastosta annetaan uudet 

säännöt tai hyväksytään uudet yhteistyössä 

hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän 

tammikuuta 2021 jälkeen, vuonna 2021 

käyttämättä jääneet määrärahat siirretään 

tasasuhtaisesti vuosille 2022–2025 ja 

monivuotisen rahoituskehyksen vastaaviin 

enimmäismääriin tehdään tämän 

edellyttämät mukautukset. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Tarkistus  87 

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 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 22 

Ehdotus asetukseksi 

3 luku – 10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Euroopan unionin 

solidaarisuusrahasto, jonka tavoitteet ja 

soveltamisala määritellään neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 2012/2002, ei saa 

ylittää 600 miljoonan euron vuotuista 

enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina). 

Kunkin vuoden lokakuun 1 päivänä on 

oltava jäljellä vähintään neljäsosa 

vuosittain käytössä olevien varojen 

määrästä, jotta kyseisen vuoden loppuun 

mennessä syntyvät tarpeet voidaan kattaa. 

Se osuus vuotuisesta määrästä, jota ei ole 

käytetty vuonna n, on käytettävissä 

vuoteen n + 1 asti. Vuotuisesta määrästä 

käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin 

olevat määrät. Se osa vuoden n vuotuisesta 

määrästä, jota ei käytetä vuoden n + 1 

kuluessa, peruuntuu. 

1. Euroopan unionin 

solidaarisuusrahasto, jonka tavoitteet ja 

soveltamisala määritellään neuvoston 

asetuksessa (EY) N:o 2012/2002, ei saa 

ylittää 1 800 miljoonan euron vuotuista 

enimmäismäärää (vuoden 2018 hintoina), 

lukuun ottamatta poikkeustilanteita, joista 

on keskusteltava neuvostossa. Kunkin 

vuoden lokakuun 1 päivänä on oltava 

jäljellä vähintään neljäsosa vuosittain 

käytössä olevien varojen määrästä, jotta 

kyseisen vuoden loppuun mennessä 

syntyvät tarpeet voidaan kattaa. Se osuus 

vuotuisesta määrästä, jota ei ole käytetty 

vuonna n, on käytettävissä vuoteen n + 1 

asti. Vuotuisesta määrästä käytetään ensin 

aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. 

Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota 

ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 

peruuntuu. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Tarkistus  88 

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 

Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta 

yhteisymmärryksen saavuttamiseksi 

(2018/0166R(APP)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 24 

Ehdotus asetukseksi 

3 luku – 11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä 

on 600 miljoonaa euroa (vuoden 2018 

hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen 

n + 1 saakka varainhoitoasetuksen 

mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin 

yleiseen talousarvioon varauksena. 

Vuotuisesta määrästä käytetään ensin 

aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. 

Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota 

ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 

peruuntuu. 

2. Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä 

on 1 800 miljoonaa euroa (vuoden 2018 

hintoina), ja sitä voidaan käyttää vuoteen 

n + 1 saakka varainhoitoasetuksen 

mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan unionin 

yleiseen talousarvioon varauksena. 

Vuotuisesta määrästä käytetään ensin 

aiemmilta vuosilta peräisin olevat määrät. 

Se osa vuoden n vuotuisesta määrästä, jota 

ei käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 

peruuntuu. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Tarkistus  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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)) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta – Muutos 29 a (uusi) 

Ehdotus asetukseksi 

3 luku – 13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 

13 a artikla 

Eurosta irtautumisen tukiohjelma 

 1. Luodaan eurosta irtautumisen 

tukiohjelma, joka on tarkoitettu niille 

jäsenvaltioille, jotka päättävät 

vapaaehtoisesti irtautua eurosta. 

2. Ohjelmaan on sisällyttävä 

yhteiseen rahaan liittymisen ja siinä 

pysymisen aiheuttamista vahingoista 

maksettavan korvauksen ohella 

rahoitustukea kansallisen valuutan 

palauttamista koskevaan prosessiin, jotta 

voidaan välttää mahdolliset prosessista 

aiheutuvat häiriöt ja tukea talous- ja 

rahoitustilanteen pikaista 

normalisoitumista, kauppasuhteiden 

monipuolistamista sekä uudesta 

rahapoliittisesta tilanteesta saatavien 

mahdollisuuksien nopeaa ja 

täysimääräistä hyödyntämistä. 

Or. pt 
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