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17.10.2018 A8-0313/39 

Tarkistus  39 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

79 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 79 c. korostaa, että parlamentin virka-

autoja olisi käytettävä ainoastaan lento- 

ja/tai muiden asemien välisiin matkoihin; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Tarkistus  40 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 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. korostaa, että parlamentti ei ota 

vuoden 2019 talousarviota käsitellessään 

täysin huomioon poliittisia painopisteitä, 

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, ilmastonmuutoksen 

torjunta, siirtyminen uusiutuviin 

energialähteisiin ja muuttoliikeasiat, ja 

toteaa, että erityisen huomion kohteena on 

nuoriso; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Tarkistus  41 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että unionin kansalaiset 

odottavat unionin pyrkivän varmistamaan 

kaikin keinoin talouskasvun ja edistämään 

työpaikkojen luomista yhtäläisesti kaikilla 

unionin alueilla; muistuttaa, että näiden 

odotusten täyttäminen edellyttää 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

digitalisaatioon, koulutukseen, 

infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin ja 

työllisyyden tukemista erityisesti unionin 

nuorten keskuudessa; ei voi hyväksyä sitä, 

että neuvosto ehdottaa jälleen kerran 

leikkauksia juuri niihin ohjelmiin, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta 

kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi; 

korostaa lisäksi, että monet kyseisistä 

ohjelmista, kuten Horisontti 2020, ovat 

erittäin ylikuormitettuja, mikä tarkoittaa 

resurssien huonoa käyttöä ja johtaa siihen, 

että monet erinomaiset hankkeet jäävät 

vaille rahoitusta; korostaa myös, että 

sellaiset ohjelmat kuten Erasmus+, 

Horisontti 2020 ja yritysten kilpailukykyä 

ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) 

osoittavat selvästi unionin laajuisen 

yhteistyön edut ja auttavat luomaan 

eurooppalaista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta; on tästä syystä päättänyt lisätä 

huomattavasti Erasmus+ -ohjelman 

määrärahoja ja vahvistaa ohjelmia, jotka 

osaltaan edistävät kasvua ja työpaikkojen 

3. toteaa, että unionin kansalaiset 

odottavat unionin pyrkivän varmistamaan 

kaikin keinoin talouskasvun ja edistämään 

työpaikkojen luomista yhtäläisesti kaikilla 

unionin alueilla; muistuttaa, että näiden 

odotusten täyttäminen edellyttää 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

digitalisaatioon, koulutukseen, 

infrastruktuuriin ja pk-yrityksiin ja 

työllisyyden tukemista erityisesti unionin 

nuorten keskuudessa; ei voi hyväksyä sitä, 

että neuvosto ehdottaa jälleen kerran 

leikkauksia juuri niihin ohjelmiin, joilla 

pyritään tekemään unionin taloudesta 

kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi; 

korostaa lisäksi, että monet kyseisistä 

ohjelmista, kuten Horisontti 2020, ovat 

erittäin ylikuormitettuja, mikä tarkoittaa 

resurssien huonoa käyttöä ja johtaa siihen, 

että monet erinomaiset hankkeet jäävät 

vaille rahoitusta; korostaa myös, että 

sellaiset ohjelmat kuten Erasmus+, 

Horisontti 2020 ja yritysten kilpailukykyä 

ja pk-yrityksiä koskeva ohjelma (COSME) 

osoittavat selvästi unionin laajuisen 

yhteistyön edut ja auttavat luomaan 

eurooppalaista yhteenkuuluvuuden 

tunnetta; on tästä syystä päättänyt lisätä 

huomattavasti Erasmus+ -ohjelman 

määrärahoja ja vahvistaa ohjelmia, jotka 

osaltaan edistävät kasvua ja työpaikkojen 
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luomista, kuten Horisontti 2020 -

puiteohjelmaa, Verkkojen Eurooppa -

välinettä ja COSME-ohjelmaa; 

luomista, kuten Horisontti 2020 -

puiteohjelmaa, niitä Verkkojen Eurooppa -

välineen osioita, jotka eivät liity 

puolustusmenoihin tai fossiilisia 

polttoaineita koskevan riippuvuuden 

edistämiseen, ja COSME-ohjelmaa; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Tarkistus  42 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. korostaa, että nuorisotyöttömyys on 

vähentynyt aiemmista vuosista mutta on 

edelleen kestämättömän korkealla 

tietyissä jäsenvaltioissa, etenkin 

talouskehityksessä jälkeen jääneillä 

alueilla, ja että työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olevien nuorten ja 

pitkäaikaistyöttömien tilanne on erityisen 

huolestuttava; painottaa, että köyhyyden ja 

sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymisen 

riski uhkaa eniten nuoria; on siksi päättänyt 

korottaa nuorisotyöllisyysaloitteen 

määrärahoja komission ehdottamasta 

tasosta; tähdentää, että tätä korotusta ei 

saisi missään tapauksessa pitää 

monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarvioinnin yhteydessä hyväksytyn 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

aikaistamisena; 

5. korostaa, että nuorisotyöttömyys on 

vähentynyt aiemmista vuosista mutta on 

edelleen kestämättömän korkealla tietyissä 

jäsenvaltioissa, etenkin talouskehityksessä 

jälkeen jääneillä alueilla, ja että työelämän 

ja koulutuksen ulkopuolella olevien 

nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne on 

erityisen huolestuttava; painottaa, että 

köyhyyden ja sosiaalisen ja taloudellisen 

syrjäytymisen riski uhkaa eniten nuoria; on 

siksi päättänyt korottaa 

nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja 

komission ehdottamasta tasosta; tähdentää, 

että tätä korotusta ei saisi missään 

tapauksessa pitää monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnin 

yhteydessä hyväksytyn 

nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen 

aikaistamisena; kehottaa tekemään tästä 

aloitteesta työllisyyssuunnitelman, joka 

liittyy unionia koskevaan julkishallinnon 

sosiaali- ja ympäristösuunnitelmaan ja 

joka velvoittaa jäsenvaltiot parantamaan 

rahoituksen käyttöastetta ja luomaan 

enemmän laadukkaita työpaikkoja 

nuorille; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Tarkistus  43 

Xabier Benito Ziluaga 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. huomauttaa, että unionissa viime 

aikoina esiintyneiden turvallisuushuolten 

vuoksi otsakkeen 3 rahoituksessa olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota myös 

toimiin, joilla parannetaan unionin 

kansalaisten turvallisuutta; on tästä syystä 

päättänyt kohdentaa lisää resursseja 

oikeus- ja sisäasioiden alalla toimiville 

virastoille, kuten Euroopan unionin 

lainvalvontayhteistyövirastolle (Europol), 

Euroopan unionin 

lainvalvontakoulutusvirastolle (CEPOL), 

laaja-alaisten tietojärjestelmien 

operatiivisesta hallinnoinnista vastaavalle 

eurooppalaiselle virastolle (eu-LISA), 

Euroopan unionin oikeudellisen 

yhteistyön yksikölle (Eurojust) ja uudelle 

Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO), 

koska niiden työtaakka ja työtehtävät ovat 

viime vuosina lisääntyneet ja 

henkilöstöstä ja rahoituksesta on ollut 

pulaa; 

9. huomauttaa, että unionissa viime 

aikoina esiintyneiden turvallisuushuolten 

vuoksi otsakkeen 3 rahoituksessa olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota myös 

toimiin, joilla parannetaan unionin 

kansalaisten turvallisuutta; korostaa 

tarvetta pohtia syitä unionin väestön 

taloudellisen turvallisuuden puuttumiseen 

ja sen yhteyksiä yhteiskunnallisten 

konfliktien lähtökohtana oleviin 

sosiaalisen suojelun puutteeseen, 

epävarmoihin työoloihin ja epätasa-

arvoon; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Tarkistus  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. toteaa, että rakenneuudistusten 

tukiohjelman uudistamista koskevat 

neuvottelut on saatu menestyksekkäästi 

päätökseen, joten on päättänyt poistaa 

neuvoston esittämän varauksen, joka 

liittyy alaotsakkeesta 1 b siirrettäviin 

määriin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Tarkistus  45 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23.  pitää myönteisenä sitoutumista 

unionin uudistettuun puolustusohjelmaan 

ja etenkin sopimusta Euroopan 

puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta; 

ilmaisee aikomuksensa kiinnittää erityistä 

huomiota siihen, että komissio panee 

täytäntöön Euroopan puolustusteollisesta 

kehittämisohjelmasta ja Euroopan 

solidaarisuusjoukoista tehdyt sopimukset, 

jotka olisi tarkoitus esittää komission 

lokakuussa 2018 antamassa 

oikaisukirjelmässä; 

23. torjuu komission kaikki yritykset 

rahoittaa Euroopan puolustusteollista 

kehittämisohjelmaa unionin 

talousarviovaroin; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Tarkistus  46 

Liadh Ní Riada 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. olettaa, että kyseisten 

jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja 

turvapaikkajärjestelmiin ja niiden 

ulkorajoihin kohdistuva paine pysyy 

vuonna 2019 ja sitä seuraavina vuosina 

korkeana, ja pitää lisärahoitusta 

tarpeellisena pakolaispolitiikan ja 

muuttoliikkeen alalla myös tämän alan 

mahdollisten tulevien ennakoimattomien 

tarpeiden vuoksi; lisää näin ollen 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston määrärahoja, jotta 

tuettaisiin unioniin suuntautuvaa laillista 

maahanmuuttoa, edistettäisiin 

kolmansien maiden kansalaisten 

tehokasta kotouttamista, lisättäisiin 

oikeudenmukaisia ja tehokkaita 

palauttamisstrategioita ja etenkin 

tuettaisiin jäsenvaltioita pakolaisten ja 

muuttajien, varsinkin lasten ja ilman 

huoltajaa tulevien alaikäisten, 

kotouttamistoimenpiteiden 

parantamisessa; 

38. toteaa, että muuttoliike ja 

pakolaisten kotouttaminen edellyttävät 
lisärahoitusta; lisää näin ollen turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

määrärahoja, jotta tuettaisiin muuttajia ja 

pakolaisia ja autettaisiin jäsenvaltioita 

parantamaan maahanmuuttajien ja 

varsinkin lasten ja ilman huoltajaa tulevien 

alaikäisten, kotouttamistoimenpiteitä; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Tarkistus  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. muistuttaa, että Turkki on tärkeä 

naapurimaa, myös alueen vakauden 

kannalta, ja korostaa, että Turkin on 

kunnioitettava kansainvälistä oikeutta 

alueella ja palattava uudistusten tielle, 

jolla taataan maan kansalaisten 

hyvinvointi ja kaikkien heidän 

oikeuksiensa täysimääräinen 

kunnioittaminen; toistaa kantansa, että 

asiaankuuluvat IPA II -varat on 

jäädytettävä, ja korostaa, että mitään 

varoja ei saisi leikata ja/tai suunnata 

tavalla, josta olisi haittaa Turkin 

kansalaisille ja kansalaisyhteiskunnalle; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Tarkistus  48 

Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. muistuttaa, että koheesiopolitiikalla 

on ensisijainen asema unionin kehityksessä 

ja kasvussa ja jäsenvaltioiden ja alueiden 

lähentymisessä; korostaa parlamentin 

sitoutuneen varmistamaan, että näille 

ohjelmille myönnetään riittävät 

määrärahat, sillä ne kuuluvat unionin 

keskeisiin toimintapolitiikkoihin; 

6.  muistuttaa, että koheesiopolitiikalla 

on ensisijainen asema unionin kehityksessä 

ja kasvussa ja jäsenvaltioiden ja alueiden 

lähentymisessä; korostaa parlamentin 

sitoutuneen varmistamaan, että näille 

ohjelmille myönnetään riittävät 

määrärahat, sillä ne kuuluvat unionin 

keskeisiin toimintapolitiikkoihin; pitää 

valitettavana komission ehdotusta 

koheesiopolitiikan heikentämisestä; 

korostaa, että parlamentin kantana on 

koheesiopolitiikan vahvistaminen.  

Or. en 

 

 


