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3.7.2017 A8-0249/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9.  pitää myönteisenä, että vuoden 

2018 talousarvioesitykseen sisältyy 

lisämääräraha nuorisotyöllisyysaloitetta 

varten, ja toteaa, että parlamentin 

aiempiin pyyntöihin ohjelman 

jatkamisesta on näin ollen vastattu; panee 

merkille myös ehdotuksen 

lisätalousarvioesitykseksi nro 3/2017, 

johon sisältyy 500 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoina 

nuorisotyöllisyysaloitteelle, kuten 

parlamentti ja neuvosto sopivat 

varainhoitovuotta 2017 koskeneessa 

talousarviosovittelussa; on vakuuttunut, 

että ehdotetut määrät eivät selvästikään 

riitä nuorisotyöllisyysaloitteen tavoitteiden 

saavuttamiseen, ja katsoo, että jotta 

nuorisotyöttömyysongelmaan voidaan 

puuttua tehokkaasti, 

nuorisotyöllisyysaloitteen avulla olisi 

edelleenkin tuettava kasvua ja työllisyyttä 

koskevan unionin ensisijaisen tavoitteen 

saavuttamista; tähdentää, että 

nuorisotyöttömyyteen on löydettävä 

toimivia ratkaisuja kaikkialla unionissa, 
ja korostaa, että nuorisotyöllisyysaloitetta 

voidaan vielä parantaa ja tehostaa, 

erityisesti varmistamalla, että se tuo 

todellista eurooppalaista lisäarvoa 

nuorisotyöllisyyttä koskeviin 

toimintalinjoihin jäsenvaltioissa ja että 

9. korostaa, että 

nuorisotyöllisyysaloitteella ei ole 

onnistuttu puuttumaan 

nuorisotyöttömyyteen; katsoo, että 

työllisyys- ja sosiaalipoliittisten aloitteiden 

olisi tultava ensisijaisesti jäsenvaltioilta, 

joiden olisi sitä varten voitava käyttää 

kaikkia verotuksellisia ja rahapoliittisia 

työkaluja kaikki EU:n rajoitukset 

poistamalla; 
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sillä ei korvata aiempien kansallisten 

toimintalinjojen rahoitusta; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. panee merkille, että otsakkeen 5 

menoja lisätään 3,1 prosentilla vuoden 

2017 talousarvioon nähden ja että ne ovat 

yhteensä 9 682,4 miljoonaa euroa 

(+287,9 miljoonaa euroa); toteaa, että yli 

kolmannes (108,5 miljoonaa euroa) tästä 

nimellislisäyksestä selittyy eläkkeisiin 

tarvittavilla lisämäärärahoilla; panee 

merkille, että lisämäärärahat johtuvat 

pääasiassa ennakoidusta eläkeläisten 

määrän kasvusta (+4,2 prosenttia); toteaa 

lisäksi, että eläkeläisten määrän odotetaan 

edelleen kasvavan tulevina vuosina; panee 

merkille hallintomenoihin sovelletun 

tiukan lähestymistavan sekä kaikkien 

muiden kuin palkkoihin liittyvien 

menojen nimellisen jäädyttämisen;  

48. pitää valitettavana, että 

otsakkeen 5 menoja lisätään 3,1 prosentilla 

vuoden 2017 talousarvioon nähden ja että 

ne ovat yhteensä 9 682,4 miljoonaa euroa 

(+287,9 miljoonaa euroa); toteaa, että yli 

kolmannes (108,5 miljoonaa euroa) tästä 

nimellislisäyksestä selittyy eläkkeisiin 

tarvittavilla lisämäärärahoilla; panee 

merkille, että lisämäärärahat johtuvat 

pääasiassa ennakoidusta eläkeläisten 

määrän kasvusta (+4,2 prosenttia); toteaa 

lisäksi, että eläkeläisten määrän odotetaan 

edelleen kasvavan tulevina vuosina; 

katsoo, että hallintomenoihin sovelletun 

lähestymistavan muuttamista olisi 

harkittava alkaen EU:n henkilöstön 

korkeimpien palkkojen ja eläkkeiden 

laskemisesta;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. panee merkille, että 

erillisvirastoille kohdennettua rahoitusta on 

kokonaisuudessaan lisätty vuoden 2018 

talousarvioesityksessä 3,1 prosentilla (kun 

käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ei ole 

otettu huomioon) ja että niille on 

myönnetty 146 uutta tointa, mutta 

korostaa, että täydessä 

toimintavalmiudessa olevien virastojen (-

11,2 prosenttia) ja uusia tehtäviä 

hoitavien virastojen (+10,5 prosenttia) 

välillä on suuri ero; olettaa näiden 

lukujen kuvastavan asianmukaisesti sitä, 

että useimmat virastot ovat vuoden 2013 

jälkeen saavuttaneet tai jopa ylittäneet 

tavoitteen leikata henkilöstöä 5 prosentilla 

(osa saavuttaa tavoitteen vuonna 2018), 

kun taas henkilöstölisäykset on samaan 

aikaan rajoitettu koskemaan vain 

muuttoliike- ja turvallisuusasioita 

käsitteleviä virastoja (+183 tointa), 

rahoitusvalvontaviranomaisia (+28 tointa) 

ja eräitä uusia tehtäviä hoitavia virastoja 

(rautatievirasto, lentoturvallisuusvirasto 

ja GNSS-virasto) (+18 tointa); muistuttaa 

kehottaneensa vuotta 2015 koskeneessa 

vastuuvapausmietinnössä turvaamaan 

riittävät resurssit ja tarvittaessa lisäämään 

niitä, jotta varmistetaan virastojen 

asianmukainen toiminta, mukaan lukien 

51. pitää valitettavana, että 

erillisvirastoille kohdennettua rahoitusta on 

kokonaisuudessaan lisätty vuoden 2018 

talousarvioesityksessä 3,1 prosentilla (kun 

käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja ei ole 

otettu huomioon) ja että niille on 

myönnetty 146 uutta tointa; 
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virastojen verkoston pysyvän sihteeristön 

(nykyinen ”yhteinen tukivirasto” (Shared 

Support Office)) toiminta;  

Or. en 



 

AM\1130093FI.docx  PE605.585v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.7.2017 A8-0249/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Talousarvio 2018 – trilogin neuvotteluvaltuudet 

2017/2043(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  55 a. tuomitsee avoimuuden ja 

tehokkuuden puutteen EU:n 

kiinteistöpolitiikassa; arvostelee ankarasti 

aloitetta käyttää satoja miljoonia euroja 

veronmaksajien rahoja Paul-Henri Spaak 

-rakennukseen (PHS), josta Euroopan 

kansalaiset jo maksoivat miljardi euroa 

vuonna 1993 ja joka Euroopan 

parlamentin puhemiehistön mukaan on jo 

tullut elinkaarensa päähän (ainoastaan 

24 vuoden jälkeen); ei hyväksy julkisten 

varojen tuhlaamisen jatkamista ja vaatii 

esittämään EU:n menot täysin avoimesti 

unionin kansalaisille;  

Or. en 

 

 


