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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. korostaa, että parlamentti ottaa 

vuoden 2019 talousarviota käsitellessään 

täysin huomioon poliittiset painopisteet, 

jotka se hyväksyi ylivoimaisella äänten 

enemmistöllä edellä mainituissa 15. 

maaliskuuta 2018 yleisistä suuntaviivoista 

ja 5. heinäkuuta 2018 trilogin 

neuvotteluvaltuuksista antamissaan 

päätöslauselmissa; palauttaa mieliin, että 

painopisteiden keskiössä ovat kestävä 

kasvu, innovointi, kilpailukyky, 

turvallisuus, pakolais- ja muuttovirtojen 

perimmäisiin syihin puuttuminen, pakolais- 

ja muuttovirtojen hallinta, 

ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen 

kestävään energiaan, ja toteaa, että 

erityisen huomion kohteena on nuoriso; 

1. palauttaa mieliin, että unionin 

talousarvion painopisteiden keskiössä olisi 

oltava kestävä kasvu, innovointi, 

kilpailukyky, turvallisuus, pakolais- ja 

muuttovirtojen perimmäisiin syihin 

puuttuminen, pakolais- ja muuttovirtojen 

hallinta, ilmastonmuutoksen torjunta ja 

siirtyminen kestävään energiaan, ja toteaa, 

että erityisen huomion kohteena olisi 

oltava nuoriso ja köyhyyden torjunta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa arvioimaan 

todellisuudessa aiheutuvat menot 

uudelleen, jotta voidaan saada aikaan 

mahdollisimman paljon säästöjä 

hankkeissa, joilla ei tähän mennessä ole 

osoitettu olevan todellista lisäarvoa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. muistuttaa tarpeesta toteuttaa 

painokkaita toimia köyhyyden 

torjumiseksi ja pitää tärkeänä osoittaa 

ESR:lle riittävästi resursseja, sillä sen 

ansiosta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 

vähimmäistulojärjestelmiä ja torjua näin 

köyhyyttä tehokkaasti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. muistuttaa tarpeesta varmistaa 

kaikkien jäsenvaltioiden keskinäinen 

solidaarisuus ja oikeudenmukainen 

vastuunjako, erityisesti Dublin-asetusta 

uudistettaessa; pitää todella valitettavana, 

että tähän mennessä ei ole ollut tehokasta 

pakolaisten 

uudelleensijoittamisjärjestelmää, mikä 

aiheuttaa joillekin jäsenvaltioille 

kohtuutonta kuormitusta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. tähdentää, että kaikissa 

jäsenvaltioissa on toteutettava painokkaita 

toimia köyhyyden torjumiseksi; vahvistaa 

tätä tarkoitusta varten ESR:ää, jotta 

jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 

vähimmäistulojärjestelmiä; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. katsoo, että neuvoston tekemät 

leikkaukset ovat perusteettomia eivätkä 

vastaa todellisia tarpeita; palauttaa näin 

ollen vuoden 2019 talousarvioesityksen 

määrät kaikkiin komission 

hallintomenokohtiin, mukaan luettuina 

otsakkeiden 1–4 hallinnolliset tukimenot 
ja tutkimuksen tukimenot; 

61. panee tyytyväisenä merkille 

neuvoston toistuvat leikkaukset otsakkeen 

5 määrärahoihin ja korostaa, että kaikkia 

unionin toimielinten hallintomenoja olisi 

vähennettävä niin paljon kuin 

mahdollista, jotta voitaisiin toteuttaa 

säästöjä ja välttää veronmaksajien 

varojen tuhlaus; pyytää neuvottelemaan 

uudelleen unionin toimielinten voimassa 

olevat vuokrasopimukset vuokrien 

alentamiseksi; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

61 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 61 a. katsoo, että komission jäsenille 

myönnettävistä siirtymäkorvauksista on 

mahdollista tinkiä ja että se antaisi 

unionin kansalaisille viestin 

solidaarisuudesta, ja toteaa, että kyseiset 

varat voitaisiin kohdentaa uudelleen 

veronmaksajia hyödyttäviin aloitteisiin ja 

ohjelmiin; 

Or. en 

 


