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18.10.2018 A8-0313/61 

Tarkistus  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. hyväksyy yleisesti virastojen 

talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; katsoo siksi, että 

neuvoston esittämät lisäleikkaukset 

vaarantaisivat virastojen moitteettoman 

toiminnan, sillä leikkausten jälkeen ne 

eivät enää kykenisi hoitamaan niille 

annettuja tehtäviä; on erityisen 

harmissaan CEPOLin talousarvioon 

tehdystä mielivaltaisesta ja mitättömästä 

10 000 euron leikkauksesta, ja kehottaa 

neuvostoa selvittämään parlamentille 

tarkkaan, miksi se pitää tällaisia 

leikkauksia tarpeellisina ja kohtuullisina; 

62. pitää valitettavana yleistä lisäystä 

erillisvirastojen määrärahoihin ja pyytää 

näin ollen unionin virastojen roolin 

kattavaa uudelleenarviointia; pohtii, 

voitaisiinko niiden tehtävät ja tavoitteet 

täyttää paremmin, jos niistä vastaisivat 

komission nykyiset pääosastot tai 

jäsenvaltiot, jotta vältettäisiin tehtävien ja 

kustannusten päällekkäisyys ja 

parannettaisiin samalla avoimuutta; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Tarkistus  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. toistaa huolensa siitä, että 

viimeaikaisesta kiinnikuromisesta 

huolimatta maksumäärärahojen 

vajaakäyttö on ollut viimeisten kolmen 

vuoden aikana ennätyslukemissa 

erityisesti alaotsakkeessa 1 b; pitää 

valitettavana, että tällaisten viiveiden 

vuoksi kansalaiset eivät saa ajoissa täyttä 

hyötyä unionin ensisijaisten tavoitteiden 

ja hankkeiden toteutumisesta; korostaa, 

että tämän tuloksena vuoden 2019 

talousarvioesityksessä 

maksumäärärahojen enimmäismäärään 

jää ennätyksellisen suuri 19,3 miljardin 

euron liikkumavara; lisää 

maksumäärärahoja niissä 

budjettikohdissa, joiden 

maksusitoumusmäärärahoja on 

tarkistettu; 

72. pyytää, että unionin talousarvion 

maksusitoumusmäärärahoja ei lisätä 

ennen kuin maksattamattomien 

maksupyyntöjen suma ei enää pahene; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Tarkistus  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. panee merkille, että vuoden 2019 

ennakkoarvion osuus otsakkeesta 5 on 

18,53 prosenttia eli pienempi kuin 

vuonna 2018 (18,85 prosenttia) ja pienin 

osuus otsakkeesta 5 yli viiteentoista 

vuoteen; 

74. pitää valitettavana, että vuotta 

2019 koskevan ennakkoarvion taso nousi 

ennennäkemättömän korkeaksi eikä 

huomioon oteta jäsenten määrän 

vähenemistä seuraavalla vaalikaudella; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Tarkistus  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

95 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

95. palauttaa kaikkiin budjettikohtiin 

neuvoston leikkaamat vuoden 2019 

talousarvioesityksen määrärahat; 

95. korostaa, että EUH on 

osoittautunut hyödyttömäksi ja kalliiksi, 

ja pyytää näin ollen poistamaan 

kokonaan kaikki EUH:ta koskevat 

budjettikohdat; 

Or. en 

 


