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18.10.2017 A8-0299/45 

Tarkistus  45 

Marco Valli 

EFDD-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 unionin talousarvio 

ei anna konkreettisia ratkaisuja unionin 

kohtaamiin poliittisiin painopisteisiin; 

palauttaa mieliin, että näiden 

painopisteiden keskiössä ovat kestävä 

kasvu, työpaikat, talouden elpyminen, 

muuttoliike ja turvallisuus; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Tarkistus  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

EFDD-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 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. aikoo edelleen pitää ESIR-

neuvottelujen aikana antamansa lupaukset 

siitä, että ESIRin rahoittamiseksi 

vuotuisessa talousarviomenettelyssä tehdyt 

leikkaukset Horisontti 2020:n ja Verkkojen 

Eurooppa -välineen määrärahoihin 

pysyvät vaikutuksiltaan mahdollisimman 

pieninä; ehdottaakin, että nämä 

leikkaukset hyvitetään palauttamalla 

kyseisten kahden ohjelman alkuperäinen 

vuotuinen rakenne, jotta ne voisivat 

saavuttaa täysin kyseistä lainsäädäntöä 

hyväksyttäessä sovitut tavoitteet; 

4. aikoo edelleen pitää ESIR-

neuvottelujen aikana antamansa lupaukset 

siitä, että ESIRin rahoittamiseksi 

vuotuisessa talousarviomenettelyssä tehdyt 

leikkaukset Horisontti 2020:n 

määrärahoihin pysyvät vaikutuksiltaan 

mahdollisimman pieninä; painottaa, että 

ESIR on osoittautunut tehottomaksi 

investointivajeen vähentämisessä 

unionissa, ja korostaa, että tähän 

mennessä saavutetut tulokset ovat 

merkityksettömiä eivätkä tuota 

täydentävyyttä tai lisäarvoa olemassa 

oleviin EIP:n ohjelmiin verrattuna; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Tarkistus  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. palauttaa talousarvioesityksen 

määrät, joihin neuvosto esitti leikkauksia; 

ei ymmärrä ehdotettujen leikkausten 

perusteluja esimerkiksi Horisontti 2020 -

ohjelmassa ja Verkkojen Eurooppa -

välineessä, sillä näistä kahdesta 

ohjelmasta on jo siirretty määrärahoja 

ESIRiin, eikä ulkoisten toimien 

määrärahaleikkausten perusteluja; ei 

hyväksy missään tapauksessa neuvoston 

aikomusta kohdentaa leikkauksia 

budjettikohtiin, joiden toteutus tai 

vastaanottokyky on ollut heikko, sillä 

leikkauksia ei voida perustella nykyisillä 

talousarvion toteutusluvuilla eikä tässä 

yhteydessä oteta huomioon ohjelmien 

erilaisia täytäntöönpanorakenteita; 

15. pitää valitettavana neuvoston 

ehdottamaa leikkausta 
talousarvioesityksen budjettikohtaan, joka 

liittyy katastrofien ehkäisyyn ja 

katastrofivalmiuksiin unionin sisällä; 

pitää myönteisenä ehdotettua leikkausta 

Verkkojen Eurooppa -välineeseen, koska 

unionin määrärahoista ei pitäisi rahoittaa 

kiistanalaisina pidettyjä hankkeita, joilla 

ei ole todellista taloudellista, 

ympäristöllistä tai sosiaalista lisäarvoa, 

kuten uusi Lyonin ja Torinon välinen 

rautatieyhteys; pitää myönteisenä 
neuvoston ilmoitettua aikomusta 

kohdentaa leikkauksia budjettikohtiin, 

joiden toteutus tai vastaanottokyky on ollut 

heikko; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Tarkistus  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. vahvistaa, että vuodeksi 2018 

osoitetaan maksusitoumusmäärärahoja 

yhteensä 162 597 930 901 euroa ja 

maksumäärärahoja 146 712 004 932 euroa; 

17. pitää valitettavana, että vuodeksi 

2018 on osoitettu 

maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 

162 547 930 901 euroa ja 

maksumäärärahoja 146 637 004 930 euroa; 

pyytää vähentämään näitä määrärahoja 

mahdollisuuksien mukaan säästöjen 

saamiseksi, jotta vältetään 

veronmaksajien rahojen tuhlausta; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Tarkistus  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. kehottaa komissiota varmistamaan 

asianmukaisen rahoituksen tason, joka 

antaa Euroopan unionin 

vertailulaboratoriolle mahdollisuuden 

käyttää vaihtoehtoja eläinkokeille 

(EURLECVAM) tehtäviensä tehokkaaksi 

toteuttamiseksi ja direktiivissä 

2010/63/EU olevassa liitteessä VII 

lueteltujen tehtävien hoitamiseksi 

kiinnittäen erityistä huomiota 

eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämisen 

ja käytön koordinointiin ja edistämiseen, 

mukaan lukien perustutkimus ja soveltava 

tutkimus sekä sääntelyn edellyttämä 

testaus; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Tarkistus  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

34 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 34 a. muistuttaa, että veronmaksajien 

rahoja ei pitäisi käyttää tukemaan 

härkien jalostamista tai kasvattamista 

härkätaisteluja varten; katsoo, että 

jalostamiseen ja kasvattamiseen näihin 

tarkoituksiin ei saisi myöntää perustukia, 

ja kehottaa komissiota esittämään 

ehdotuksen asiaa koskevan nykyisen 

lainsäädännön muuttamisesta; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Tarkistus  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. panee merkille, että Turkin 

demokratian, oikeusvaltion ja 

ihmisoikeuksien tilanne on heikentynyt 

huolestuttavasti, ja on päättänyt lisätä 

tukea maan poliittisille uudistuksille; on 

päättänyt ottaa osan jäljellä olevista 

määrärahoista varaukseen, josta se 

vapautetaan, kun Turkki toteuttaa 
mitattavissa olevia parannuksia 

oikeusvaltion, demokratian, 

ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden 

alalla, ja haluaa suunnata nämä varat 

kansalaisyhteiskunnan toimijoille näitä 

tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin; 

50. panee merkille, että Turkin 

demokratian, oikeusvaltion ja 

ihmisoikeuksien tilanne on heikentynyt 

huolestuttavasti, ja on päättänyt keskeyttää 

tuen maan poliittisille uudistuksille; 

korostaa, että Turkin olisi toteutettava 

mitattavissa olevia parannuksia 

oikeusvaltion, demokratian, 

ihmisoikeuksien ja lehdistönvapauden 

alalla, jolloin nämä varat voidaan 

kohdentaa uudelleen 
kansalaisyhteiskunnan toimijoille kyseisiä 

tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Tarkistus  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. katsoo, että neuvoston tekemät 

leikkaukset eivät vastaa todellisia tarpeita 

ja vaarantavat näin jo huomattavasti 

rationalisoidut hallintomenot; palauttaa 

näin ollen talousarvioesityksen määrät 

kaikkiin komission hallintomenokohtiin, 

mukaan luettuina otsakkeiden 1–4 

hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen 

tukimenot; 

59. pitää myönteisenä neuvoston 

leikkauksia ja korostaa, että kaikkia 

otsakkeeseen V liittyviä hallintomenoja 

olisi vähennettävä mahdollisimman 

paljon unionin menojen tehokkaalla ja 

varoja säästävällä optimoinnilla; kehottaa 

neuvottelemaan uudelleen nykyiset 

vuokrasopimukset, jotta niistä saadaan 

säästöjä; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Tarkistus  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. pitää valitettavana, että neuvosto 

on jälleen kerran korottanut unionin 

toimielimiin sovellettavaa kiinteämääräistä 

korjausta; katsoo, että tällä on erityisen 

vääristävä vaikutus niiden toimielinten 

talousarvioihin, joissa kiinteämääräiset 

korjaukset ovat olleet perinteisesti 

paikkansapitäviä; katsoo, että tämä 

toimenpide ei vastaa kohdennettua 

vähennystä eikä ole moitteettoman 

varainhoidon periaatteiden mukainen; 

palauttaa näin ollen kiinteämääräisen 

korjauksen määrän talousarvioesityksen 

tasolle; 

76. pitää myönteisenä, että neuvosto on 

jälleen kerran korottanut unionin 

toimielimiin sovellettavaa kiinteämääräistä 

korjausta; korostaa, että kaikkia unionin 

toimielimiin liittyviä hallintomenoja olisi 

vähennettävä mahdollisimman paljon, 

jotta saadaan säästöjä ja vältetään 

mahdollista veronmaksajien varojen 

tuhlausta; kehottaa neuvottelemaan 

uudelleen nykyisistä vuokrasopimuksista, 

jotta niistä saataisiin edullisempia; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Tarkistus  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

EFDD-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 

77 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. säilyttää vuoden 2018 

talousarvionsa yleisen tason, 
1 953 483 373 euroa, joka hyväksyttiin 

edellä mainitussa 5. huhtikuuta 2017 

annetussa päätöslauselmassa; sisällyttää 

talousarvioon teknisiä muutoksia, joilla ei 

ole talousarviovaikutuksia, ottaakseen 

talousarviossa huomioon ajan tasalle 

saatetut tiedot, joita ei ollut saatavilla 

aikaisemmin tänä vuonna; 

77. pitää valitettavana, että vuoden 

2018 talousarvion taso 

1 953 483 373 euroa ei ole pienempi kuin 

vuoden 2017 talousarvion taso; 

Or. en 

 

 


