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18.10.2017 A8-0299/13 

Tarkistus  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että parlamentti ottaa 

vuoden 2018 talousarviota käsitellessään 

täysin huomioon poliittiset painopisteet, 

jotka se hyväksyi ylivoimaisella äänten 

enemmistöllä edellä mainituissa 

15. maaliskuuta 2017 yleisistä 

suuntaviivoista ja 5. heinäkuuta 2017 

trilogin neuvotteluvaltuuksista antamissaan 

päätöslauselmissa; palauttaa mieliin, että 

painopisteiden keskiössä ovat kestävä 

kasvu, työpaikat ja erityisesti 

nuorisotyöllisyys, turvallisuus ja 

ilmastonmuutos; 

1. korostaa, että parlamentti ottaa 

vuoden 2018 talousarviota käsitellessään 

huomioon poliittiset painopisteet, jotka se 

hyväksyi edellä mainituissa 

15. maaliskuuta 2017 yleisistä 

suuntaviivoista ja 5. heinäkuuta 2017 

trilogin neuvotteluvaltuuksista antamissaan 

päätöslauselmissa; katsoo ehdottomasti, 

että pitkäaikaisten työpaikkojen ja 

erityisesti nuorisotyöllisyyden, kestävän 

kasvun, ilmastonmuutoksen ja 

yhteisvastuun olisi oltava unionin 

painopisteiden keskiössä; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Tarkistus  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että unionilla on yhä 

edessään lukuisia haasteita, ja uskoo 

vakaasti, että unionin talousarviosta on 

otettava käyttöön tarvittavat varat, 

talousarvion kurinalaisuutta 

unohtamatta, jotta voidaan saavuttaa 

poliittiset painopisteet ja jotta unioni voi 

antaa konkreettisia vastauksia ja reagoida 

tehokkaasti näihin haasteisiin; korostaa, 

että unionin menojen tulisi perustua 

eurooppalaisen lisäarvon periaatteeseen ja 

niissä olisi noudatettava 

toissijaisuusperiaatetta; 

2. korostaa, että unionilla on yhä 

edessään lukuisia haasteita, ja uskoo 

vakaasti, että unionin talousarviosta on 

otettava käyttöön tarvittavat varat, jotta 

voidaan saavuttaa poliittiset painopisteet ja 

jotta unioni voi antaa konkreettisia 

vastauksia ja reagoida tehokkaasti näihin 

haasteisiin; korostaa, että unionin menojen 

tulisi perustua eurooppalaisen lisäarvon 

periaatteeseen ja niissä olisi noudatettava 

toissijaisuusperiaatetta; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Tarkistus  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. korostaa tarvetta pysäyttää 

välittömästi talouden kiristämispolitiikan 

suuntaus sekä kansallisella että unionin 

tasolla; katsoo ehdottomasti, että on 

luotava mahdollisuuksia tarjoava 

sosiaalinen Eurooppa ja tie 

ihmisarvoisiin, laadukkaisiin ja 

pitkäaikaisiin työpaikkoihin, 

laajennettava sosiaaliturvaa ja 

varmistettava terveydenhuollon ja 

koulutuksen yleiskattavuus sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden, osallistavien 

yhteisöjen ja vakaan julkisen sektorin 

pohjalta, turvattava kaikkein korkein 

elintaso siten, että otetaan huomioon 

kunkin alueen ja jäsenvaltion, etenkin 

vähiten kehittyneiden valtioiden ja 

alueiden, kehitystarpeet ja edistetään 

alueiden ja jäsenvaltioiden välistä 

todellista lähentymistä ja tehostetaan 

kaikkia toimia, joilla voidaan vähentää 

tehokkaasti nykyisiä taloudellisia ja 

sosiaalisia eroja; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Tarkistus  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. arvostelee ankarasti Euroopan 

strategisten investointien rahastoa 

(ESIR), sillä se ei ole onnistunut 

kuromaan umpeen koko unionissa 

vallitsevaa investointivajetta; on 

ehdottomasti sitä mieltä, että unionin eri 

alueilla olisi sen sijaan pitänyt panna 

täytäntöön laaja ja kunnianhimoisempi 

julkisten investointien suunnitelma, jonka 

avulla olisi toteutettu strategisia 

rakenneinvestointeja, jotka tarjoaisivat 

huomattavasti lisäarvoa taloudelle, 

julkiselle sektorille, ympäristölle ja 

yhteiskunnalle; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Tarkistus  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. on erittäin huolestunut 

epävakauden ja epävarmuuden 

lisääntymisestä unionissa ja sen 

ulkopuolella; pitää tarpeellisena täysin 

uutta lähestymistapaa ja tarvetta saattaa 

unionin toimet koheesion, integraation, 

rauhan, kestävän kehityksen ja 

ihmisoikeuksien alalla jälleen 

tasapainoon; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita liittämään yhteen toimet, 

joilla edistetään rauhaa ja konfliktien 

ennaltaehkäisyä, ja tehostamaan niitä; 

palauttaa mieliin pitkänperjantain 

sopimuksen koko maailmalle tarjoaman 

inspiraation mutta ottaa huomioon myös 

Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 

2016 kansanäänestyksen aiheuttamat 

ennennäkemättömät haasteet ja paineet; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

lisäämään tukeaan sovinnon 

rakentamiseen ja varmistamaan, että 

unioni on sitoutunut antamaan unionin 

vuoden 2018 talousarviossa lisätukea 

rauhantyölle, jotta Irlannissa voidaan 

varmistaa rauha, vakaus ja sovinto; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Tarkistus  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että unionin on oltava 

valmis vastaamaan muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin mahdolliseen 

ennakoimattomaan kehitykseen ja 

pyrkimään muuttoliikkeen alalla 

ennakoivampaan toimintaan, vaikka pahin 

vaihe kriisistä näyttää nyt olevan 

takanapäin; kehottaa siksi komissiota 

valvomaan jatkuvasti, että otsakkeessa 3 on 

riittävästi määrärahoja, ja hyödyntämään 

kattavasti kaikkia nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen mukaisesti käytettävissä 

olevia välineitä vastatakseen oikea-

aikaisesti mahdollisiin ennakoimattomiin 

tapahtumiin, joihin saatetaan tarvita 

lisärahoitusta; muistuttaa, että vaikka 

unioni onnistui ottamaan käyttöön joitakin 

mekanismeja, jotka auttavat selviämään 

tästä tilanteesta, YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) mukaan Eurooppaan on silti 

saapunut vuonna 2017 meriteitse tähän 

mennessä yli satatuhatta pakolaista ja 

muuttajaa; on näin ollen päättänyt korottaa 

jonkin verran turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ja 

sisäisen turvallisuuden rahaston 

määrärahoja, kuten myös sellaisten 

erillisvirastojen määrärahoja, jotka 

toimivat turvapaikka-asioiden alalla ja 

8. katsoo, että unionin on oltava 

valmis vastaamaan muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin mahdolliseen 

ennakoimattomaan kehitykseen ja 

pyrkimään muuttoliikkeen alalla 

ennakoivampaan toimintaan, vaikka pahin 

vaihe kriisistä näyttää nyt olevan 

takanapäin; kehottaa siksi komissiota 

valvomaan jatkuvasti, että otsakkeessa 3 on 

riittävästi määrärahoja, ja hyödyntämään 

kattavasti kaikkia nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen mukaisesti käytettävissä 

olevia välineitä vastatakseen oikea-

aikaisesti mahdollisiin ennakoimattomiin 

tapahtumiin, joihin saatetaan tarvita 

lisärahoitusta; muistuttaa, että vaikka 

unioni onnistui ottamaan käyttöön joitakin 

mekanismeja, jotka auttavat selviämään 

tästä tilanteesta, YK:n pakolaisjärjestön 

(UNHCR) mukaan Eurooppaan on silti 

saapunut vuonna 2017 meriteitse tähän 

mennessä yli satatuhatta pakolaista ja 

muuttajaa; on näin ollen päättänyt lisätä 

Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston (EASO) resursseja, sillä tämä 

virasto tarvitsee asianmukaiset 

taloudelliset ja henkilöresurssit; toteaa 

jälleen, että otsakkeen 3 enimmäismäärä on 

aivan riittämätön, jotta siitä voitaisiin 
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joihin kuuluu mm. Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirasto (EASO), sillä nämä 

virastot tarvitsevat asianmukaiset 

taloudelliset ja henkilöresurssit; toteaa 

jälleen, että otsakkeen 3 enimmäismäärä on 

aivan riittämätön, jotta siitä voitaisiin 

rahoittaa asianmukaisesti muuttoliike- ja 

pakolaiskriisistä johtuvia sisäisiä tarpeita 

tai muita ensisijaisia ohjelmia, kuten 

kulttuuri- ja kansalaisuusalan ohjelmia; 

rahoittaa asianmukaisesti muuttoliike- ja 

pakolaiskriisistä johtuvia sisäisiä tarpeita 

tai muita ensisijaisia ohjelmia, kuten 

kulttuuri- ja kansalaisuusalan ohjelmia; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Tarkistus  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. ei hyväksy unionin talousarvion 

käyttöä unionin militarististen ohjelmien 

rahoittamiseen; muistuttaa, että unionin 

varoja, komission maksamat 

tutkimusavustukset mukaan luettuina, ei 

saa käyttää sotilaallisten hankkeiden 

rahoittamiseen; tähdentää, että 

kaksikäyttöteknologian käsitettä ei saa 

käyttää verukkeena sellaisten hankkeiden 

rahoittamiseen, joiden päämäärät ovat 

itse asiassa sotilaalliset, kuten 

huipputeknologiaa hyödyntävään 

sodankäyntiin tarkoitettuihin 

tiedustelulennokkeihin tai 

turvavalvontaan; pitää tarpeellisina 

vaihtoehtoisia ohjelmia, joilla tuetaan 

sosiaalisempaa unionia, joka vahvistaa 

kestävää kehitystä, ympäristöystävällisen 

sisäisen kysynnän lisäämistä 

progressiivisen palkkakehityksen avulla, 

työntekijöiden oikeudet turvaavaa 

täystyöllisyyttä, sosiaaliturvaa, köyhyyden 

ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 

sekä parempaa sosiaalista ja taloudellista 

yhteenkuuluvuutta; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Tarkistus  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. toteaa, että kaikkien kiireellisten 

tarpeiden asianmukainen rahoitus 

edellyttää kaikkien 

rahoituskehysasetuksessa säädettyjen 

joustovälineiden hyödyntämistä, sillä 

monivuotisen rahoituskehyksen 

liikkumavarat vuonna 2018 ovat erittäin 

niukat; toivoo, että neuvosto yhtyy tähän 

kantaan ja että sovittelussa päästään 

kitkattomasti yhteisymmärrykseen, jotta 

unioni pääsisi tilanteen tasalle ja pystyisi 

vastaamaan tehokkaasti edessä oleviin 

haasteisiin; korostaa, että poikkeaminen 

kutakin varainhoitovuotta koskevista 

monivuotisen rahoituskehyksen 

alkuperäisistä suunnitelmista antaa syyn 

edistää vuoden 2020 jälkeisen 

monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärien korottamista; 

16. toteaa, että kaikkien kiireellisten 

tarpeiden asianmukainen rahoitus 

edellyttää kaikkien 

rahoituskehysasetuksessa säädettyjen 

joustovälineiden hyödyntämistä ja 

enimmäismäärien huomattavaa 

korottamista, sillä monivuotisen 

rahoituskehyksen liikkumavarat vuonna 

2018 ovat erittäin niukat; toivoo, että 

neuvosto yhtyy tähän kantaan ja että 

sovittelussa päästään kitkattomasti 

yhteisymmärrykseen, jotta unioni pääsisi 

tilanteen tasalle ja pystyisi vastaamaan 

tehokkaasti edessä oleviin haasteisiin; 

korostaa, että poikkeaminen kutakin 

varainhoitovuotta koskevista monivuotisen 

rahoituskehyksen alkuperäisistä 

suunnitelmista antaa syyn edistää vuoden 

2020 jälkeisen monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismäärien 

korottamista; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Tarkistus  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää tärkeänä kannustaa unionin 

yhteistä puolustusalan tutkimusta, jotta 

korjattaisiin keskeiset voimavarapuutteet 

aikana, jolloin kansainvälinen kehitys ja 

epävakaus edellyttävät yhä enemmän 

unionin vahvistavan puolustustaan; 

katsoo, että puolustusalan tutkimuksesta 

unionin tasolla aiheutuvat 

lisäkustannukset olisi korvattava 

kansallisella tasolla tehdyillä säästöillä; 

tukee puolustusalan tutkimukseen 

liittyvän valmistelutoimen 

määrärahalisäystä; kehottaa perustamaan 

puolustusalan tutkimusohjelman, jolle 

osoitetaan omat määrärahat seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, mutta 

toistaa kuitenkin pitkäaikaisen kantansa, 

että uudet aloitteet on rahoitettava uusilla 

määrärahoilla eikä unionin olemassa 

olevien ohjelmien kustannuksella; 

korostaa lisäksi, että Euroopan 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 

innovointia on parannettava; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Tarkistus  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. korostaa tarvetta lujittaa unionin 

koheesiopolitiikkaa aikana, jolloin 

alueelliset, taloudelliset ja sosiaaliset erot 

kasvavat, ja ehdottaa siksi, että kaikki 

neuvoston Euroopan aluekehitysrahastoa 

(EAKR) koskeviin budjettikohtiin 

esittämät leikkaukset kumotaan; 

Or. en 

 

 


