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19.10.2017 A8-0299/59 

Tarkistus  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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. ilmaisee jälleen huolensa EU:n 

talousarvion varoista ja niiden roolista 

konkreettisten ratkaisujen tarjoamisessa 

kansalaisten tarpeisiin ja näiden 

kohtaamiin kasvaviin vaikeuksiin, kuten 

työttömyyteen, taloudelliseen taantumaan, 

köyhyyteen, muuttoliikekriisiin ja 

turvallisuusuhkiin; painottaa tarvetta 

arvioida asianmukaisesti sitä, mitä varoja 

voitaisiin hallinnoida paremmin 

kansallisella tasolla, jotta taataan 

toissijaisuusperiaatteen täysi 

noudattaminen; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Tarkistus  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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. korostaa, että Euroopan 

strategisten investointien rahasto (ESIR) 

ei ole onnistunut takaamaan kasvua eikä 

torjumaan työttömyyttä; ehdottaa siksi sen 

rahoittamisen lopettamista, jotta 

jäsenvaltiot voisivat käyttää tarkoitukseen 

osoitetut varat kansalaistensa todelliseksi 

hyödyksi. 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Tarkistus  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. on huolissaan siitä, että 

nuorisotyöttömyys on edelleen 

ennätyksellisellä tasolla, ja uskoo vakaasti, 

että lisätoimia on toteutettava, jottei 

kokonaisen eurooppalaisen 

nuorisosukupolven tulevaisuus 

vaarantuisi; on siksi päättänyt korottaa 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja 

komission vuodeksi 2018 ehdottamasta 

tasosta; tähdentää, että tätä korotusta olisi 

pidettävä lisäyksenä poliittisella tasolla 

monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnissa hyväksyttyyn yleiseen 

määrään nuorisotyöllisyysaloitetta varten 

eikä pelkästään kyseisen rahoituksen 

aikaistamisena vuoden 2018 

talousarviossa; 

6. on huolissaan siitä, että 

nuorisotyöttömyys on edelleen 

ennätyksellisellä tasolla; painottaa, että 

nuorisotyöllisyysaloitteella ei kyetty 

ratkaisemaan tätä hätätilannetta; katsoo, 

että jäsenvaltioiden olisi ensisijaisesti 

tehtävä työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 

koskevat aloitteet ja että kansalaisten 

ongelmiin ei voida löytää ratkaisua 

määräämällä uusia EU:n rajoitteita, sillä 

jäsenvaltioilla itsellään on parhaat 

valmiudet täyttää kansalaistensa 

odotukset, mukaan luettuina heidän 

sosiaaliset ja taloudelliset odotuksensa; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Tarkistus  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 joihin kuuluu mm. 

Euroopan turvapaikka-asioiden 

8. tiedostaa, että vaikka vuosina 

2015, 2016 ja 2017 otettiin käyttöön 

merkittäviä määrärahoja muuttoliike- ja 

pakolaiskriisiin vastaamiseksi, ratkaisua 

tähän ei ole vieläkään löydetty; painottaa, 

että unionin politiikoilla ei ole onnistuttu 

estämään muuttovirtoja eikä 

ihmiskauppaa; 
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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; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Tarkistus  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että otsakkeen 3 

määrärahoja on käytetty viime vuosina 

laajalti muuttoliike- ja pakolaiskriisin 

ratkaisemiseen ja näitä toimia olisi 

jatkettava niin kauan kuin se on tarpeen; 
huomauttaa kuitenkin, että unionissa 

viime aikoina esiintyneiden 

turvallisuushuolten vuoksi otsakkeen 

rahoituksessa olisi myös kiinnitettävä 

erityistä huomiota toimiin, joilla 

parannetaan unionin kansalaisten 

turvallisuutta; on tästä syystä päättänyt 

lisätä oikeus- ja sisäasioiden alalla 

toimivien virastojen määrärahoja, koska 

niiden työtaakka ja työtehtävät ovat viime 

vuosina lisääntyneet ja henkilöstöstä ja 

rahoituksesta on ollut pulaa; 

9. ilmaisee jälleen huolensa muun 

muassa sisäisen turvallisuuden rahaston 
ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston asemasta 

maahanmuutto- ja pakolaiskriisin 

seurausten hallinnan välineinä; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Tarkistus  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 50 a. korostaa, että kaikki Turkille 

annettava rahoitus on lopetettava 

välittömästi, sillä maa ei kunnioita useita 

vapauden ja demokratian 

perusperiaatteita; 

Or. en 

 

 


