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22.7.2020 B9-0229/11

Tarkistus 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää erittäin valitettavana, että 
Eurooppa-neuvosto heikensi merkittävästi 
komission ja parlamentin pyrkimyksiä 
säilyttää oikeusvaltioperiaate, 
perusoikeudet ja demokratia monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Euroopan unionin 
elpymisvälineen (Next Generation EU) 
yhteydessä; vahvistaa pyyntönsä saattaa 
päätökseen työnsä toisena lainsäätäjänä 
käsiteltäessä komission ehdottamaa 
mekanismia EU:n talousarvion 
suojelemiseksi silloin, kun SEU:n 
2 artiklassa vahvistettuihin arvoihin 
kohdistuu systeeminen uhka ja kun unionin 
taloudelliset edut ovat vaarassa; korostaa, 
että jotta mekanismi olisi tehokas, siitä 
olisi päätettävä käänteisellä 
määräenemmistöäänestyksellä; korostaa, 
että kyseinen mekanismi ei saa vaikuttaa 
valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suorittaa maksuja 
lopullisille edunsaajille tai varojen saajille; 
korostaa, että oikeusvaltioasetus 
hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä;

9. pitää erittäin valitettavana, että 
Eurooppa-neuvosto heikensi merkittävästi 
komission ja parlamentin pyrkimyksiä 
säilyttää oikeusvaltioperiaate, 
perusoikeudet ja demokratia monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Euroopan unionin 
elpymisvälineen (Next Generation EU) 
yhteydessä; pitää valitettavana, että 
Euroopan parlamentti ei anna 
hyväksyntäänsä vuosien 2021–2027 
monivuotiselle rahoituskehykselle, ellei 
sopimukseen sisällytetä erottamattomana 
osana sitovaa ehdollisuusmekanismia; 
tässä yhteydessä myös vahvistaa pyyntönsä 
saattaa päätökseen työnsä toisena 
lainsäätäjänä käsiteltäessä komission 
ehdottamaa mekanismia EU:n talousarvion 
suojelemiseksi silloin, kun SEU:n 
2 artiklassa vahvistettuihin arvoihin 
kohdistuu systeeminen uhka ja kun unionin 
taloudelliset edut ovat vaarassa; korostaa, 
että jotta mekanismi olisi tehokas, siitä 
olisi päätettävä käänteisellä 
määräenemmistöäänestyksellä; korostaa, 
että kyseinen mekanismi ei saa vaikuttaa 
valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden 
velvollisuuteen suorittaa maksuja 
lopullisille edunsaajille tai varojen saajille; 
korostaa, että oikeusvaltioasetus 
hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Tarkistus 12
Manuel Bompard
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa siksi, että tähän 
uudistukseen olisi sisällytettävä uusien 
omien varojen kori, joka on otettava 
unionin talousarvioon 1. tammikuuta 2021 
alkaen; korostaa, että muovimaksu on vasta 
ensimmäinen pieni askel kohti tätä 
koskevien parlamentin odotusten 
täyttämistä; aikoo neuvotella budjettivallan 
käyttäjän hyväksyttäväksi tulevan 
oikeudellisesti sitovan aikataulun uusien 
omien varojen käyttöönotolle seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ensimmäisellä puoliskolla; toteaa, että näitä 
uusia omia varoja tuovat esimerkiksi 
päästökauppajärjestelmä (ja sen 
mahdollisten tulevien laajentumisten myötä 
kasvavat tulot), hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismi, digitaalivero, 
finanssitransaktiovero sekä yhteinen 
yhdistetty yhteisöveropohja; kehottaa 
hyödyntämään monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
tarjoaman tilaisuuden lisätä tarvittaessa 
uusia omia varoja vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla, jotta voidaan varmistaa, että 
tavoite saavutetaan vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen loppuun 
mennessä;

11. korostaa siksi, että tähän 
uudistukseen olisi sisällytettävä uusien 
omien varojen kori, joka on otettava 
unionin talousarvioon 1. tammikuuta 2021 
alkaen; korostaa, että muovimaksu on vasta 
ensimmäinen pieni askel kohti tätä 
koskevien parlamentin odotusten 
täyttämistä; aikoo neuvotella budjettivallan 
käyttäjän hyväksyttäväksi tulevan 
oikeudellisesti sitovan aikataulun uusien 
omien varojen käyttöönotolle seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
ensimmäisellä puoliskolla; toteaa, että näitä 
uusia omia varoja tuovat esimerkiksi 
päästökauppajärjestelmä (ja sen 
mahdollisten tulevien laajentumisten myötä 
kasvavat tulot), hiilidioksidipäästöjen 
tullimekanismi, digitaalivero, 
finanssitransaktiovero, varallisuusvero, 
kerosiinivero, windfall-vero sekä yhteinen 
yhdistetty yhteisöveropohja; kehottaa 
hyödyntämään monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
tarjoaman tilaisuuden lisätä tarvittaessa 
uusia omia varoja vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla, jotta voidaan varmistaa, että 
tavoite saavutetaan vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen loppuun 
mennessä;
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22.7.2020 B9-0229/13

Tarkistus 13
Marc Botenga
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa siksi, että tähän 
uudistukseen olisi sisällytettävä uusien 
omien varojen kori, joka on otettava 
unionin talousarvioon 1. tammikuuta 
2021 alkaen; korostaa, että muovimaksu 
on vasta ensimmäinen pieni askel kohti 
tätä koskevien parlamentin odotusten 
täyttämistä; aikoo neuvotella 
budjettivallan käyttäjän hyväksyttäväksi 
tulevan oikeudellisesti sitovan aikataulun 
uusien omien varojen käyttöönotolle 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäisellä 
puoliskolla; toteaa, että näitä uusia omia 
varoja tuovat esimerkiksi 
päästökauppajärjestelmä (ja sen 
mahdollisten tulevien laajentumisten 
myötä kasvavat tulot), 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi, 
digitaalivero, finanssitransaktiovero sekä 
yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja; 
kehottaa hyödyntämään monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
tarjoaman tilaisuuden lisätä tarvittaessa 
uusia omia varoja vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla, jotta voidaan varmistaa, että 
tavoite saavutetaan vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen loppuun 
mennessä;

11. korostaa, että uusia omia varoja ei 
saisi maksattaa työntekijöillä, ja kehottaa 
siksi unionia ja jäsenvaltioita 
rahoittamaan elpymisen veroilla, jotka 
kohdistuvat sekä suuriin monikansallisiin 
yrityksiin että varakkaimpiin 
yksityishenkilöihin, ehdottamaan 
kunnianhimoista varallisuusveroa ja 
ottamaan käyttöön tosiasiallisen 25 
prosentin vähimmäisyhteisöverokannan 
ja korkeammat verokannat kaikkein 
kannattavimmille monikansallisille 
yrityksille, erityisesti sellaisille 
rahoitusalan yrityksille, jotka ovat 
hyötyneet spekulatiivisista ja lyhyen 
aikavälin transaktioista, ja tukemaan 
finanssitransaktioveroa;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/14

Tarkistus 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. ilmaisee pettymyksensä siihen, että 
vihreään siirtymään ei ole sitouduttu 
selkeästi; katsoo, että 50 prosenttia 
monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 
elpymisrahastosta olisi kohdennettava 
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen 
liittyviin menoihin; vaatii, että ilmastoon 
ja biologiseen monimuotoisuuteen liittyviä 
menoja olisi seurattava nykyistä OECD:n 
Rion tunnusmerkkien järjestelmää 
vankemmilla, avoimemmilla ja 
kattavammilla menetelmillä, jotka 
perustuvat konservatiivisuuden 
periaatteeseen, mukaan lukien se, että 
menot, joilla on kielteinen vaikutus 
ilmastoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen, lasketaan 
negatiivisesti kokonaismäärärahoihin;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Tarkistus 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. huomauttaa, että yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) vaikutus 
ilmastoon ja biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviin menoihin on 
arvioitu selvästi liian suureksi, kuten 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on 
korostanut; panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 13/2020 
havainnot, joiden mukaan vuosien 2014–
2020 YMP ei ole myötävaikuttanut 
biologisen monimuotoisuuden 
vähenemisen pysäyttämiseen; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta lopettaa kaikki 
haitalliset maataloustuet, mukaan lukien 
eläintuotteita edistävät kampanjat;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Tarkistus 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. korostaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen ja elpymisrahaston 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen on 
tapahduttava sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla ja siinä on 
varmistettava, että rasitteet hoidetaan 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eikä 
niitä kohdisteta kaikkein heikoimmassa 
asemassa oleviin ihmisiin ja yhteisöihin; 
korostaa tässä yhteydessä, että on tarpeen 
turvata niiden alojen, joihin vihreä 
siirtymä vaikuttaa, työntekijöille hyvät ja 
ihmisarvoiset työpaikat, jotta voidaan 
varmistaa sosiaalisesti ja ympäristön 
kannalta kestävä elpyminen;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Tarkistus 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että toimielinten välisissä 
neuvotteluissa olisi sovittava monivuotisen 
rahoituskehyksen määristä otsakkeittain ja 
ohjelmittain; korostaa, että nyt 
lippulaivaohjelmien määrärahat ovat 
vaarassa pudota välittömästi vuodesta 2020 
vuoteen 2021; huomauttaa lisäksi, että 
vuodesta 2024 alkaen EU:n koko 
talousarvio jää alle vuoden 2020 tason, 
mikä vaarantaa EU:n sitoumukset ja 
painopisteet, erityisesti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian; 
vaatii, että Eurooppa-neuvoston 
ehdottamien lukujen lisäksi tulevat 
kohdennetut lisäykset on osoitettava 
ilmastoon, digitaaliseen muutokseen, 
terveyteen, nuorisoon, kulttuuriin, 
infrastruktuuriin, tutkimukseen, 
rajaturvallisuuteen ja solidaarisuuteen 
liittyviin ohjelmiin (kuten Horisontti 
Eurooppa, InvestEU, Erasmus+, 
lapsitakuu, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto, Digitaalinen Eurooppa, Verkkojen 
Eurooppa, LIFE+, EU4health, yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahasto, Luova 
Eurooppa, perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelma, Euroopan puolustusrahasto, 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline sekä humanitaarinen apu) 
sekä asiaankuuluville EU:n virastoille ja 
Euroopan syyttäjänvirastolle;

14. korostaa, että toimielinten välisissä 
neuvotteluissa olisi sovittava monivuotisen 
rahoituskehyksen määristä otsakkeittain ja 
ohjelmittain; korostaa, että nyt 
lippulaivaohjelmien määrärahat ovat 
vaarassa pudota välittömästi vuodesta 2020 
vuoteen 2021; huomauttaa lisäksi, että 
vuodesta 2024 alkaen EU:n koko 
talousarvio jää alle vuoden 2020 tason, 
mikä vaarantaa EU:n sitoumukset ja 
painopisteet, erityisesti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja digitaalistrategian; 
vaatii, että Eurooppa-neuvoston 
ehdottamien lukujen lisäksi tulevat 
kohdennetut lisäykset on osoitettava 
ilmastoon, digitaaliseen muutokseen, 
terveyteen, nuorisoon, kulttuuriin, 
infrastruktuuriin, tutkimukseen, 
rajaturvallisuuteen ja solidaarisuuteen 
liittyviin ohjelmiin (kuten Horisontti 
Eurooppa, InvestEU, Erasmus+, 
lapsitakuu, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto, Digitaalinen Eurooppa, Verkkojen 
Eurooppa, LIFE+, EU4health, yhdennetyn 
rajaturvallisuuden rahasto, Luova 
Eurooppa, perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelma, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline sekä 
humanitaarinen apu) sekä asiaankuuluville 
EU:n virastoille ja Euroopan 
syyttäjänvirastolle;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Tarkistus 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että poliittisten 
painopisteiden ja meno-ohjelmien 
yhdenmukaistamiseksi on äärimmäisen 
tärkeää sisällyttää horisontaaliset 
periaatteet paitsi monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan asetukseen ja 
Euroopan unionin elpymisvälinettä 
koskevaan asetukseen myös kaikkeen 
muuhun asiaankuuluvaan lainsäädäntöön, 
ja toteaa, että näitä horisontaalisia 
periaatteita ovat esimerkiksi YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet, 
kilpailukykyisen ja tulevaisuuteen 
suuntautuneen EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteisiin pyrkiminen, 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
osallistava siirtymä, oikeudellisesti sitova 
ilmastomenoja koskeva 30 prosentin 
tavoite sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvä 10 prosentin 
menotavoite; korostaa siksi, että olisi 
hyväksyttävä nopeasti avoin, kattava ja 
merkityksellinen seurantamenetelmä, jota 
mukautetaan tarvittaessa monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
yhteydessä sekä ilmastoon että luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
osalta; huomauttaa, että sekä monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan asetukseen että 
Euroopan unionin elpymisvälinettä 
koskevaan asetukseen on sisällytettävä 
vahingon välttämisen periaate; korostaa 
lisäksi, että fossiilisten polttoaineiden tuet 

15. korostaa, että poliittisten 
painopisteiden ja meno-ohjelmien 
yhdenmukaistamiseksi on äärimmäisen 
tärkeää sisällyttää horisontaaliset 
periaatteet paitsi monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan asetukseen ja 
Euroopan unionin elpymisvälinettä 
koskevaan asetukseen myös kaikkeen 
muuhun asiaankuuluvaan lainsäädäntöön, 
ja toteaa, että näitä horisontaalisia 
periaatteita ovat esimerkiksi YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet, 
kilpailukykyisen ja tulevaisuuteen 
suuntautuneen EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteisiin pyrkiminen, 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
osallistava siirtymä, oikeudellisesti sitova 
ilmastomenoja koskeva 30 prosentin 
tavoite sekä biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvä 10 prosentin 
menotavoite; korostaa siksi, että olisi 
hyväksyttävä nopeasti avoin, kattava ja 
merkityksellinen seurantamenetelmä, jota 
mukautetaan tarvittaessa monivuotisen 
rahoituskehyksen välitarkistuksen 
yhteydessä sekä ilmastoon että luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
osalta; huomauttaa, että sekä monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan asetukseen että 
Euroopan unionin elpymisvälinettä 
koskevaan asetukseen on sisällytettävä 
vahingon välttämisen periaate ja 
aiheuttamisperiaate kaikilla aloilla; 
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on asteittain lakkautettava; kehottaa 
komissiota harkitsemaan investointien 
osalta viittaamista 
luokitusjärjestelmäasetukseen;

korostaa lisäksi, että fossiilisten 
polttoaineiden tuet on asteittain 
lakkautettava; kehottaa komissiota 
harkitsemaan investointien osalta 
viittaamista luokitusjärjestelmäasetukseen; 
korostaa tässä yhteydessä myös EU:n 
yhteistä vastuuta covid-19-kriisin 
voittamisessa maailmanlaajuisesti, 
erityisesti kehitysmaissa;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Tarkistus 19
João Ferreira, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että investointivaihtoehdot 
on mukautettava kansojen ja 
jäsenvaltioiden todellisiin tarpeisiin; 
tuomitsee ja torjuu kaikki tässä neuvoston 
sopimuksessa vahvistetut taloudelliset ja 
poliittiset ehdot, olipa kyse monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tai 
elpymissuunnitelman määrärahojen 
käytöstä, joilla pyritään puuttumaan 
valtioiden suvereeneihin päätöksiin 
erityisesti ohjelmasuunnittelun ja 
määrärahojen käytön yhteydessä;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Tarkistus 20
João Ferreira, Sandra Pereira
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että elpymisrahasto on 
riittämätön nykyisiin investointitarpeisiin 
nähden; varoittaa, että tämä rahasto 
edustaa sekä lainojen että ns. avustuksia 
koskevien osuuksien osalta varojen 
ennakkomaksua ja että saadut 
määrärahat tulevat myöhemmin takaisin 
maksettaviksi joko lainan 
takaisinmaksuina tai sitä kautta, että 
talousarviosta tehtäviä tulevia siirtoja 
vähennetään vuodesta 2028 lähtien;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Tarkistus 21
Marc Botenga
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että selkeä ja realistinen 
takaisinmaksusuunnitelma on keskeinen 
tekijä Euroopan unionin elpymisvälineen 
yleisen menestyksen kannalta ja että se on 
testi koko EU:n uskottavuudelle; katsoo, 
että velan takaisinmaksu ei saa tapahtua 
EU:n tulevien talousarvioiden ja 
eurooppalaisten sukupolvien 
kustannuksella ja että se olisi aloitettava 
mahdollisimman pian; vaatii, että elpymis- 
ja palautumistukivälineen menoista 
tiedotetaan selkeästi ja että niihin 
sovelletaan asianmukaisia 
avoimuusvaatimuksia, mukaan lukien 
vaatimukset julkistaa luettelo lopullisista 
edunsaajista;

23. korostaa, että selkeä ja realistinen 
takaisinmaksusuunnitelma on keskeinen 
tekijä Euroopan unionin elpymisvälineen 
yleisen menestyksen kannalta ja että se on 
testi koko EU:n uskottavuudelle; katsoo, 
että velan takaisinmaksu ei saa tapahtua 
sosiaalisten oikeuksien, palkkojen, 
eläkkeiden tai julkisten palveluiden, EU:n 
tulevien talousarvioiden ja eurooppalaisten 
sukupolvien kustannuksella ja että se olisi 
aloitettava mahdollisimman pian; vaatii, 
että elpymis- ja palautumistukivälineen 
menoista tiedotetaan selkeästi ja että niihin 
sovelletaan asianmukaisia 
avoimuusvaatimuksia, mukaan lukien 
vaatimukset julkistaa luettelo lopullisista 
edunsaajista;

Or. en
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Tarkistus 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää erittäin valitettavana, että 
sopimuksella ei varmisteta, että 
taloudellista tukea myönnetään 
ainoastaan yrityksille, jotka noudattavat 
sovellettavaa työehtosopimusta, tai että 
vastaanottavat yritykset eivät toteuta 
osakkeiden takaisinostoja eivätkä maksa 
osinkoja osakkeenomistajille tai bonuksia 
johtajille; pitää niin ikään valitettavana, 
että sopimuksella ei varmisteta, että 
valtiontukea ja taloudellista tukea ei 
myönnetä yrityksille, jotka on rekisteröity 
maissa, jotka on listattu veroasioissa 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevaa EU:n luetteloon;

Or. en
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Tarkistus 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. on erittäin huolissaan EU:n 
jäsenvaltioihin liittyvän veronkierron 
aiheuttamasta huomattavasta julkisten 
tulojen menetyksestä; pitää ratkaisevan 
tärkeänä, että yritykset jätetään 
taloudellisen tuen järjestelmien 
ulkopuolelle, jos ne ovat sijoittautuneet 
EU:n sisäisiin veroparatiiseihin;

Or. en


