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2.7.2018 A8-0247/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. muistuttaa, että unionin talousarvio 

varainhoitovuodeksi 2019 on kuluvan 

vaalikauden viimeinen talousarvio ja sen 

kanssa samanaikaisesti käydään 

neuvotteluja seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä ja unionin omien 

varojen järjestelmän uudistuksesta; 

muistuttaa myös, että Yhdistynyt 

kuningaskunta on sitoutunut osallistumaan 

unionin vuosien 2019 ja 2020 

talousarvioiden rahoittamiseen ja 

toteutukseen maaliskuun 2019 jälkeen siten 

kuin se olisi edelleen unionin jäsenvaltio; 

2. muistuttaa, että unionin talousarvio 

varainhoitovuodeksi 2019 on tämän 

vaalikauden viimeinen talousarvio ja sen 

kanssa samanaikaisesti käydään 

neuvotteluja seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä; muistuttaa myös, että 

Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut 

osallistumaan unionin vuosien 2019 ja 

2020 talousarvioiden rahoittamiseen ja 

toteutukseen maaliskuun 2019 jälkeen siten 

kuin se olisi edelleen unionin jäsenvaltio; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. on tyytyväinen Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

rooliin unionin investointivajeen 

vähentämisessä; kehottaa optimaalisen 

alueellisen ja alakohtaisen tasapainon 

yhteydessä lujittamaan ESIRin käytön 

sosiaalista ulottuvuutta, joka kattaa myös 

terveydenhuollon ja lääketieteen alan 

innovoinnin, sosiaalisen infrastruktuurin, 

ympäristönsuojelun. kestävän liikenteen, 

uusiutuvan energian ja energian 

varastointi-infrastruktuurin; toistaa 

pitkäaikaisen kantansa, että uudet 

rahoituskehysaloitteet on rahoitettava 

uusilla määrärahoilla eikä olemassa 

olevien ohjelmien kustannuksella; toistaa 

myös sitoutuneensa Horisontti 2020 -

puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -

välineen tehostamiseen, jotta voidaan 

mahdollisimman pitkälti kumota 

leikkaukset, jotka näiden ohjelmien 

määrärahoihin on tehty vuoden 2019 

talousarviossa ESIR-rahaston 

voimassaolon jatkamisen rahoittamiseksi; 

6. pitää valitettavana Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

roolia, koska se ei ole kyennyt 

vähentämään unionin investointivajetta; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee merkille sitoutumisen 

unionin uudistettuun puolustusohjelmaan 

ja etenkin sopimuksen Euroopan 

puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta 

Euroopan puolustusrahaston 

ensimmäisenä vaiheena; katsoo, että tämä 

yhteinen sitoumus auttaa saavuttamaan 

mittakaavaetuja ja lisäämään 

jäsenvaltioiden ja yritysten välistä 

koordinointia, jotta unioni voi säilyttää 

strategisen riippumattomuutensa ja tulla 

todelliseksi maailmanlaajuiseksi 

toimijaksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. on tyytyväinen Länsi-Balkanin 

alueellisiin toimiin osoitettavan tuen 

lisäykseen; on kuitenkin sitä mieltä, että 

poliittisille uudistuksille annettavaa tukea 

olisi lisättävä entisestään; pitää 

valitettavana, että tukea Turkin poliittisiin 

uudistuksiin (IPA II) lisätään, ja kysyy, 

kuinka tämä sopii yhteen kyseisen kohdan 

määrärahojen vähentämistä kuluvana 

varainhoitovuonna koskevan 

budjettivallan käyttäjän päätöksen 

kanssa; kertoo jälleen kantanaan, että 

Turkin viranomaisille IPA II -välineestä 

myönnettävien varojen ehdoksi olisi 

asetettava parannukset ihmisoikeuksien, 

demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 

saralla; toteaa, että jos näillä aloilla ei 

tapahdu parannuksia, tämän 

budjettikohdan määrärahat niukat 

toimintamahdollisuudet huomioon ottaen 

olisi kohdennettava pääosin uudestaan 

kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotta 

on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä, 

joilla tuetaan oikeusvaltioon, 

demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja 

tiedotusvälineiden vapauteen liittyviä 

tavoitteita; kannattaa yleistä suuntausta 

vähentää Turkin poliittisiin uudistuksiin 

osoitettavia määrärahoja; 

52. korostaa, että liittymistä 

valmistelevasta tukivälineestä (IPA II) ei 

saisi tukea Turkkia, sillä maa ei kunnioita 

useita vapauden ja demokratian 
perusperiaatteita; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. panee merkille, että otsakkeen 5 

menoja lisätään 3,0 prosentilla vuoden 

2018 talousarviosta ja että ne ovat yhteensä 

9 956,9 miljoonaa euroa (+291,4 miljoonaa 

euroa) maksusitoumusmäärärahoina; panee 

merkille, että edellisen varainhoitovuoden 

tapaan lisäys johtuu pääasiassa eläkkeiden 

kehityksestä (+116,7 miljoonaa euroa), 

mikä vastaa noin 20,2:a prosenttia 

otsakkeen 5 menoista; huomauttaa, että 

hallintomenojen osuus 

talousarvioesityksestä säilyy ennallaan 

6 prosentissa 

maksusitoumusmäärärahoina; 

56. pitää valitettavana, että 

otsakkeen 5 menoja lisätään 3,0 prosentilla 

vuoden 2018 talousarviosta ja että ne ovat 

yhteensä 9 956,9 miljoonaa euroa 

(+291,4 miljoonaa euroa) 

maksusitoumusmäärärahoina; pitää 

valitettavana, että edellisen 

varainhoitovuoden tapaan lisäys johtuu 

pääasiassa eläkkeiden kehityksestä 

(+116,7 miljoonaa euroa), mikä vastaa noin 

20,2:a prosenttia otsakkeen 5 menoista; 

ottaa huomioon, että eläkkeellä olevien 

lukumäärän odotetaan kasvavan 

entisestään tulevina vuosina, ja pyytää 

siksi tarkistamaan kattavasti EU:n eläke- 

ja etuusjärjestelmien tarjoamia 

etuoikeuksia ja etuja; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. antaa tunnustusta komission 

toimille käyttää oman talousarvionsa 

muissa kuin palkkamenoissa kaikki 

säästö- ja järkeistämismahdollisuudet; 

panee merkille, että komission menojen 

kehitys (+2 prosenttia) johtuu pääasiassa 

palkkojen automaattisesta mukauttamisesta 

ja sopimusvelvoitteista; panee myös 

merkille, että komissio siirtää 

henkilöstöään sisäisesti täyttääkseen 

uudet prioriteettinsa; 

57. pitää valitettavana, että komission 

menojen kehitys (+2 prosenttia) johtuu 

pääasiassa palkkojen automaattisesta 

mukauttamisesta ja sopimusvelvoitteista, ja 

pyytää näin ollen muuttamaan näitä 

sääntöjä; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. panee merkille, että vuoden 2019 

talousarvioesityksessä erillisvirastojen 

määrärahoja on lisätty yleisesti 

10,8 prosentilla (pois lukien 

käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) ja 

niiden henkilöstötaulukoihin on lisätty 259 

tointa; on tyytyväinen siihen, että 

useimpien virastojen oma talousarvio 

kasvaa, vaikka unionin maksuosuus 

alenee; panee tässä mielessä merkille, että 

parlamentti selvittää parhaillaan 

mahdollisuuksia laajentaa edelleen 

erillisvirastojen maksuista saatavaa 

rahoitusta; toteaa tyytyväisenä, että uusia 

tehtäviä saaneiden virastojen (ESMA, eu-

LISA ja Frontex) määrärahoja ja 

henkilöstötaulukkoon sisältyvän 

henkilöstön määrää on lisätty 

huomattavasti; edellyttää lisää 

rahoitustukea virastoille, jotka käsittelevät 

muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen 

liittyviä haasteita; katsoo, että Europolia 

ja Eurojustia olisi vahvistettava ja että 

EASOn olisi saatava riittävä rahoitus, 

kun siitä tulee Euroopan unionin 

turvapaikkavirasto; 

60. pitää valitettavana, että vuoden 

2019 talousarvioesityksessä 

erillisvirastojen määrärahoja on lisätty 

yleisesti 10,8 prosentilla (pois lukien 

käyttötarkoitukseensa sidotut tulot) ja 

niiden henkilöstötaulukoihin on lisätty 259 

tointa, ja pyytää tarkistamaan 

perusteellisesti EU:n virastojen roolia 

pohtimalla, olisivatko niiden tehtävät 

hoidettavissa ja tavoitteet paremmin 

saavutettavissa, jos niistä vastaisivat 

komission nykyiset pääosastot tai 

jäsenvaltiot, jotta voitaisiin ehkäistä 

roolien ja kustannusten päällekkäisyyttä 

ja parantaa avoimuutta; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Tarkistus  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. panee tyytyväisenä merkille kaksi 

uutta elintä, joita voidaan pitää 

erillisvirastoina: Euroopan 

syyttäjänvirasto ja Euroopan 

työviranomainen; toteaa, että 

työviranomaisen määrärahat on otettu 

varaukseen lainsäädäntömenettelyn 

päätökseen saattamiseen saakka; toteaa, 

että Euroopan syyttäjänviraston 

kotipaikka on Luxemburg, ja pyytää sitä 

toimittamaan kummallekin budjettivallan 

käyttäjälle kaikki tiedot 

kiinteistöpolitiikastaan 

varainhoitoasetuksen mukaisesti; katsoo, 

että uusien virastojen perustamiseen on 

osoitettava uusia resursseja ja toimia ja 

resurssien siirtoa on vältettävä, ellei 

pystytä selvästi osoittamaan, että tietyt 

tehtävät on siirretty kokonaisuudessaan 

komissiolta tai muilta olemassa olevilta 

elimiltä, kuten Eurojustilta, uusille 

virastoille; toteaa, että Eurojustilla on 

edelleen toimivalta käsitellä tiiviissä 

yhteistyössä Euroopan syyttäjänviraston 

kanssa unionin taloudellisten etujen 

suojaamista koskevia tapauksia, samalla 

kun se varmistaa täyden operationaalisen 

tukensa jäsenvaltioille järjestäytyneen 

rikollisuuden, terrorismin, 

kyberrikollisuuden ja muuttajien 

salakuljetuksen torjunnassa; palauttaa 

Poistetaan. 
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mieliin yhteisessä lähestymistavassa 

esitetyt säännökset uusia erillisvirastoja 

varten; 

Or. en 

 

 


