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2.7.2018 A8-0247/3 

Tarkistus  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. panee merkille komission 

ennakkoarvioinnin 

lapsitakuujärjestelmän valmistelutoimen 

jatkamisesta; korostaa siinä esitettyä 

viittausta mahdolliseen laaja-alaisempaan 

täytäntöönpanoon Euroopan 

sosiaalirahaston puitteissa; ehdottaa, että 

hyödynnetään mahdollisuutta kolmanteen 

täytäntöönpanovaiheeseen, jotta voidaan 

valmistella tätä laaja-alaisempaa 

täytäntöönpanoa ESF+:n puitteissa;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Tarkistus  4 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. on edelleen vakuuttunut, että 

unionin ulkoisiin toimiin liittyvien 

haasteiden ratkaiseminen edellyttää 

kestävää rahoitusta, jonka määrä on 

otsakkeeseen 4 osoitettua nykyistä 

rahoitusta suurempi; pitää kiinni siitä, että 

uusia aloitteita olisi rahoitettava uusilla 

määrärahoilla ja että kaikkia 

joustavuusvaihtoehtoja olisi hyödynnettävä 

kattavasti; vastustaa kuitenkin Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen 

jatkamiseen ehdotettua rahoitusta, sillä se 

rajoittaisi merkittävästi sekä 

rahoitusmahdollisuuksia muilla otsakkeen 

4 painopistealoilla että unionin 

talousarvion keskeistä roolia välineenä, 

jolla voidaan tavoittaa vaikeuksissa olevia 

ihmisiä ja edistää perusarvoja; 

50. on edelleen vakuuttunut, että 

unionin ulkoisiin toimiin liittyvien 

haasteiden ratkaiseminen edellyttää 

kestävää rahoitusta, jonka määrä on 

otsakkeeseen 4 osoitettua nykyistä 

rahoitusta suurempi; pitää kiinni siitä, että 

uusia aloitteita olisi rahoitettava uusilla 

määrärahoilla ja että kaikkia 

joustavuusvaihtoehtoja olisi hyödynnettävä 

kattavasti; vastustaa kuitenkin Turkin-

pakolaisavun koordinointivälineen 

jatkamiseen ehdotettua rahoitusta ja siihen 

liittyvää neuvostossa 29. kesäkuuta 2018 

tehtyä sopimusta, sillä ne rajoittaisivat 

merkittävästi sekä rahoitusmahdollisuuksia 

muilla otsakkeen 4 painopistealoilla että 

unionin talousarvion keskeistä roolia 

välineenä, jolla voidaan tavoittaa 

vaikeuksissa olevia ihmisiä ja edistää 

perusarvoja; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Tarkistus  5 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. pitää valitettavana komission 

ehdotusta Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen toisen erän 

rahoittamisesta; kannattaa 

koordinointivälineen jatkamista, mutta 

kuten myös komissio ehdotti 

14. maaliskuuta 2018, katsoo, että sen 

rahoittamiseen olisi osoitettava unionin 

talousarviosta 1 miljardia euroa ja 

jäsenvaltioiden olisi maksettava 2 miljardia 

euroa kahdenvälisten rahoitusosuuksien 

muodossa, jotta monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisrahoitusvälineisiin 

jäisi rahoituskehyksen kahtena viimeisenä 

voimassaolovuonna riittävästi 

liikkumavaraa odottamattomia tilanteita 

varten ja jotta voitaisiin rahoittaa muita 

prioriteetteja; katsoo myös, että 

koordinointiväline on ollut monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana uusi aloite, joka 

olisi näin ollen rahoitettava uusista 

määrärahoista; pitää valitettavana, että 

vaikka parlamentti pyysi selvästi, että se 

otettaisiin kattavasti mukaan 

koordinointivälineen jatkamista koskevaan 

päätöksentekoprosessiin myös siksi, että 

vältettäisiin toistamasta välineen 

perustamisessa käytettyä menettelyä, 

parlamentin ja neuvoston välillä ei ole 

toistaiseksi käyty neuvotteluja 

koordinointivälineen toisen erän 

16. pitää valitettavana komission 

ehdotusta Turkin-pakolaisavun 

koordinointivälineen toisen erän 

rahoittamisesta ja sen jälkeen 

29. kesäkuuta 2018 neuvostossa tehtyä 

jäsenvaltioiden välistä sopimusta; 

kannattaa koordinointivälineen jatkamista, 

mutta kuten myös komissio ehdotti 

14. maaliskuuta 2018, katsoo, että sen 

rahoittamiseen olisi osoitettava unionin 

talousarviosta 1 miljardia euroa ja 

jäsenvaltioiden olisi maksettava 2 miljardia 

euroa kahdenvälisten rahoitusosuuksien 

muodossa, jotta monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisrahoitusvälineisiin 

jäisi rahoituskehyksen kahtena viimeisenä 

voimassaolovuonna riittävästi 

liikkumavaraa odottamattomia tilanteita 

varten ja jotta voitaisiin rahoittaa muita 

prioriteetteja; katsoo myös, että 

koordinointiväline on ollut monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana uusi aloite, joka 

olisi näin ollen rahoitettava uusista 

määrärahoista; pitää valitettavana, että 

vaikka parlamentti pyysi selvästi, että se 

otettaisiin kattavasti mukaan 

koordinointivälineen jatkamista koskevaan 

päätöksentekoprosessiin myös siksi, että 

vältettäisiin toistamasta välineen 

perustamisessa käytettyä menettelyä, 

parlamentin ja neuvoston välillä ei ole 
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rahoittamisesta; ilmoittaa jäsenvaltioille, 

että parlamentilla on täysi oikeus hoitaa 

tehtävänsä unionin toisena budjettivallan 

käyttäjänä ja että näin se myös tekee 

aiempien ilmoitustensa mukaisesti; pitää 

valitettavana, ettei neuvosto ole 

humanitaarisesta hätätilasta huolimatta 

toistaiseksi kyennyt muodostamaan 

yhteistä kantaa koordinointivälineen 

rahoittamiseen; 

toistaiseksi käyty neuvotteluja 

koordinointivälineen toisen erän 

rahoittamisesta; ilmoittaa jäsenvaltioille, 

että parlamentilla on täysi oikeus hoitaa 

tehtävänsä unionin toisena budjettivallan 

käyttäjänä ja että näin se myös tekee 

aiempien ilmoitustensa mukaisesti; 

Or. en 

 

 


