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19.10.2017 A8-0299/70 

Tarkistus  70 

Jonathan Arnott 

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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. ilmaisee poliittisen tukensa 

Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

perustamiselle ja on tyytyväinen 

komission asiasta antamaan 

lainsäädäntöehdotukseen; on kuitenkin 

sitä mieltä, että vuoden 2018 talousarvioon 

ei saisi ottaa määrärahoja tähän 

tarkoitukseen ennen päätöstä Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen rahoittamisesta ja 

sitä koskevan asetuksen hyväksymistä 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä; 

katsoo näin ollen, että komission 

varainhoitovuoden 2018 

talousarvioesityksessä tähän tarkoitukseen 

osoittamat määrärahat ja siirrot olisi 

toistaiseksi peruutettava, sillä vuoden 2018 

talousarviota koskeva päätös ei saisi 

vaikuttaa millään muotoa ennalta 

lainsäädäntöneuvottelujen 

lopputulokseen; on vieläkin täysin valmis 

sisällyttämään solidaarisuusjoukkojen 

rahoittamista koskevan päätöksen ensi 

vuoden talousarvioon lisätalousarvion 

avulla välittömästi, jos neuvotteluja 

kyseisestä asetuksesta ei saada päätökseen 

ennen vuoden 2018 talousarviomenettelyn 

päättymistä;  

5. vastustaa Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamista ja 

hylkää komission asiasta antaman 

lainsäädäntöehdotuksen; katsoo, että 

vuoden 2018 talousarvioon ei saisi ottaa 

määrärahoja tähän tarkoitukseen; katsoo 

näin ollen, että komission 

varainhoitovuoden 2018 

talousarvioesityksessä tähän tarkoitukseen 

osoittamat määrärahat on pysyvästi 

peruutettava;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Tarkistus  71 

Jonathan Arnott 

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 

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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19.10.2017 A8-0299/72 

Tarkistus  72 

Jonathan Arnott, 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 

61 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 61 a. vaatii, että vastuullisuutta on 

lisättävä varmistamalla, että asiaa 

koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla, 

kun otetaan huomioon äskettäiset 

paljastukset komission jäsenten 

matkakuluista; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Tarkistus  73 

Jonathan Arnott 

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 

84 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 a. on vakuuttunut siitä, että oli 

väärin antaa poliittisille puolueille 

poikkeus aiemmista henkilöstön 

vähennystavoitteista, ja vastustaa lisäksi 

päätöstä 76 uuden viran myöntämisestä 

hallinnosta tehtyjen vähennysten 

kompensoimiseksi; kehottaa siksi 

vähentämään poliittisten ryhmien 

virkojen määrää 76 viralla ja soveltamaan 

viiden prosentin vähennystä; 

Or. en 

 

 


