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2.7.2018 A8-0247/14 

Tarkistus  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. panee tyytyväisenä merkille 

komission ehdotuksen ja katsoo sen 

vastaavan pääpiirteittäin parlamentin 

omia painopisteitä; aikoo edelleen lujittaa 

keskeisiä ohjelmia ja varmistaa niiden 

rahoituksen asianmukaisen tason; panee 

merkille 3,1 prosentin lisäyksen 

maksusitoumusmäärärahoihin ja 

pienemmän BKTL-osuuden vuoteen 2018 

verrattuna sekä 

maksusitoumusmäärärahojen (1 prosentti 

verrattuna 1,02 prosenttiin) että 

maksumäärärahojen (0,9 prosenttia 

verrattuna 0,92 prosenttiin) kohdalla; 

3. panee merkille komission 

ehdotuksen; aikoo puolustaa keskeisiä 

ohjelmia ja varmistaa niiden rahoituksen 

asianmukaisen tason ja säästää 

hankkeissa, jotka eivät ole tähän 

mennessä osoittaneet todellista lisäarvoa; 

panee merkille 3,1 prosentin lisäyksen 

maksusitoumusmäärärahoihin ja 

pienemmän BKTL-osuuden vuoteen 2018 

verrattuna sekä 

maksusitoumusmäärärahojen (1 prosentti 

verrattuna 1,02 prosenttiin) että 

maksumäärärahojen (0,9 prosenttia 

verrattuna 0,92 prosenttiin) kohdalla; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Tarkistus  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. on ilahtunut ehdotetuista lisäyksistä 

Horisontti 2020 -ohjelmaan, Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen, Erasmus+ 

-ohjelmaan ja ohjelmiin, joilla edistetään 

unionin kansalaisten turvallisuutta; 

huomauttaa kuitenkin, että pk-yrityksille 

on annettava entistä enemmän tukea, sillä 

ne ovat keskeisiä talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen mahdollistajia, että 

unionin teollisuuden digitalisointiin ja 

digitaalisten taitojen ja digitaalisen 

yrittäjyyden edistämiseen on 

kohdennettava asianmukaiset resurssit ja 

että samoin on lisättävä nuoria tukevien 

ohjelmien, varsinkin ErasmusPron 

määrärahoja; toistaa olevansa vakuuttunut 

siitä, että Erasmus+ -ohjelman talousarvio 

on vähintään kaksinkertaistettava vuonna 

2019; 

4. on ilahtunut ehdotetuista lisäyksistä 

Horisontti 2020 -ohjelmaan, Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen, Erasmus+ 

-ohjelmaan ja ohjelmiin, joilla edistetään 

unionin kansalaisten turvallisuutta; toteaa, 

että Verkkojen Eurooppa -välineen 

rahoitus on suunnattava tavoitteisiin, 

joilla varmistetaan todellisen 

taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen 

lisäarvon tuottaminen jäsenvaltioille, eikä 

hankkeisiin, joita leimaa kiistanalainen 

toteutus; huomauttaa kuitenkin, että pk-

yrityksille on annettava entistä enemmän 

tukea, sillä ne ovat keskeisiä talouskasvun 

ja työpaikkojen luomisen mahdollistajia, 

että unionin teollisuuden digitalisointiin ja 

digitaalisten taitojen ja digitaalisen 

yrittäjyyden edistämiseen on 

kohdennettava asianmukaiset resurssit ja 

että samoin on lisättävä nuoria tukevien 

ohjelmien, varsinkin ErasmusPron 

määrärahoja; toistaa olevansa vakuuttunut 

siitä, että Erasmus+ -ohjelman talousarvio 

on vähintään kaksinkertaistettava vuonna 

2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Tarkistus  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-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. panee merkille Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

roolin unionin investointivajeen 

vähentämisessä; pitää valitettavana, että 

ESIRista on rahoitettu myös sellaista 

infrastruktuuria, jolla on vakavia 

ympäristövaikutuksia ja jonka 

täydentävyys on kyseenalainen; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Tarkistus  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  10 a. kehottaa komissiota harkitsemaan 

kiireellisenä asiana, että niin kutsutuilla 

vähemmän kehittyneillä alueilla 

toteutettavien ERI-rahastoista 

rahoitettavien hankkeiden osarahoitus 

jätetään pois talouspolitiikan 

eurooppalaisen ohjausjakson 

alijäämälaskelmista;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Tarkistus  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  28 a. korostaa, että on tärkeää jättää 

kestävää jälleenrakentamista ja kaikkea 

maanjäristyksiin varautumista ja 

hydrogeologista epävakautta torjuvia 

toimenpiteitä koskevat investoinnit, 

mukaan luettuina ERI-rahastojen kautta 

yhteisrahoitetut ja temaattisen tavoitteen 5 

(”ilmastonmuutokseen sopeutumisen, 

riskien ehkäisemisen ja riskinhallinnan 

edistäminen”) mukaisesti luokitellut 

investoinnit, vakaus- ja kasvusopimuksen 

mukaisesti tehtävien kansallisia alijäämiä 

koskevien laskelmien ulkopuolelle; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Tarkistus  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 a. korostaa tarvetta kiinnittää 

asianmukaista huomioita kestävään 

kaupunkiliikenteeseen ERI-rahastoissa ja 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) 

siten, että vahvistetaan rahoituslähteiden 

ja ohjelmien välisiä synergioita erityisesti 

sähköisten ajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin täydentämiseksi ja 

laitteistojen jälkiasennuksen 

edistämiseksi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Tarkistus  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-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 hallintoon 

liittyviä 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; katsoo, että 

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa 

koskevien sääntöjen vahvistamista 

koskevaa päätöstä 2005/684/EY on 

välttämätöntä tarkistaa sen 14 artiklan 

muuttamiseksi, jotta jäsenten eläkkeet 

saatettaisiin vastaamaan yksittäisten 

jäsenvaltioiden tavallisiin kansalaisiin 

sovellettavia sosiaaliturvajärjestelmiä 

sekä eläkesummaa että eläkeikää ja 

suoritettavia eläkemaksuja koskevien 

vaatimusten osalta; kehottaa laskemaan 

uudelleen EU:n talousarviosta sellaisille 

entisille Euroopan parlamentin jäsenille 

maksettavat eläkkeet, jotka ovat 

hankkineet eläkeoikeutensa ennen  

jäsenten asemaa koskevien nykyisten 

sääntöjen voimaantuloa ja sen 

voimaantulon jälkeen; huomauttaa, että 

hallintomenojen osuus 

talousarvioesityksestä säilyy ennallaan 
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6 prosentissa maksusitoumusmäärärahoina; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Tarkistus  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-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. kannustaa komissiota tekemään 

kaiken mahdollisen, jotta 

hallintomenoissa voidaan toteuttaa 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Tarkistus  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

60 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  60 a. kehottaa tekemään kattavan 

analyysin, jonka avulla kartoitetaan 

säästöjä ja parannetaan tehokkuutta 

hallinnollisen yhteistyön avulla sekä 

arvioidaan samanlaisia tehtäviä 

suorittavien virastojen mahdollista 

yhdistämistä; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Tarkistus  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet 

2018/2024(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

60 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  60 b. korostaa, että Euroopan 

lääkeviraston (EMA) ja Euroopan 

pankkiviranomaisen (EPV) olisi oltava 

avoimia ja että missään tapauksessa ei 

saisi hyväksyä EU:n rahoitusosuuden 

korottamista EMA:n kaksinkertaisen 

uudelleensijoittamisen, toisin sanoen sen 

väliaikaisen ja lopullisen sijoittamisen 

vuoksi; 

Or. en 

 

 


