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Tarkistus 1
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä ehdotusta lisätä 
viestintätoimien rahoitusta 1,9 prosentilla 
maksusitoumusmäärärahojen osalta ja 
2,2 prosentilla maksumäärärahojen osalta 
vuoden 2019 talousarvioon verrattuna; 
kansalaisten kanssa käytävää viestintää on 
tuettava, jotta voidaan varmistaa laaja 
julkinen keskustelu ja kansalaisten 
osallistuminen keskusteluun Euroopan 
tulevaisuudesta;

1. pitää myönteisenä ehdotusta lisätä 
viestintätoimien rahoitusta 1,9 prosentilla 
maksusitoumusmäärärahojen osalta ja 
2,2 prosentilla maksumäärärahojen osalta 
vuoden 2019 talousarvioon verrattuna; 
toteaa, että kansalaisten kanssa käytävää 
viestintää on tuettava, jotta voidaan 
varmistaa laaja julkinen keskustelu ja 
kansalaisten osallistuminen keskusteluun 
Euroopan tulevaisuudesta; muistuttaa, että 
EU:n jäsenvaltioissa, myös Irlannissa, on 
jo järjestetty vastaavia kansalaisten 
kuulemistapahtumia;

Or. en

Tarkistus 2
Pascal Durand

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että valeuutisten ja 
disinformaation torjuntaa on jatkettava ja 
että näille toimille tarvitaan riittävä 
rahoitus;

3. korostaa, että valeuutisten ja 
disinformaation torjuntaa on jatkettava ja 
että näille toimille tarvitaan riittävä ja 
riippumaton rahoitus;

Or. en
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Tarkistus 3
Pascal Durand

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä ”Kansalaisten 
Eurooppa” -ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoihin ehdotettua 
3,1 prosentin lisäystä mutta pitää 
valitettavana ohjelman maksumäärärahojen 
3,8 prosentin vähennystä; tuomitsee 
neuvoston kannan, jonka mukaan ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoja olisi 
vähennettävä 4,4 prosenttia; pitää 
myönteisenä perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman 
maksusitoumusmäärärahojen 5,3 prosentin 
lisäystä ja maksumäärärahojen 21,3 
prosentin lisäystä, mutta pitää valitettavana 
neuvoston kantaa, jonka mukaan ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoja olisi 
vähennettävä 3,5 prosenttia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että eurooppalaista 
kansalaisaloitetta koskevaan 
budjettikohtaan on varattu erillinen 
määräraha;

4. pitää myönteisenä ”Kansalaisten 
Eurooppa” -ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoihin ehdotettua 
3,1 prosentin lisäystä mutta pitää 
valitettavana ohjelman maksumäärärahojen 
3,8prosentin vähennystä; tuomitsee 
neuvoston kannan, jonka mukaan ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoja olisi 
vähennettävä 4,4 prosenttia, sillä nämä 
määrärahat olivat yksi parlamentin 
keskeisistä institutionaalisista 
vaatimuksista; pitää myönteisenä 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman 
maksusitoumusmäärärahojen 5,3 prosentin 
lisäystä ja maksumäärärahojen 
21,3 prosentin lisäystä, mutta pitää 
valitettavana neuvoston kantaa, jonka 
mukaan ohjelman 
maksusitoumusmäärärahoja olisi 
vähennettävä 3,5 prosenttia; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että eurooppalaista 
kansalaisaloitetta koskevaan 
budjettikohtaan on varattu erillinen 
määräraha;

Or. en

Tarkistus 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että avoimuusrekisterin 
yhteiselle sihteeristölle olisi kiireellisesti 
annettava riittävät ja asianmukaiset 
hallinnolliset ja taloudelliset resurssit, 
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jotta se voi hoitaa tehtävänsä, sillä 
yhteisellä sihteeristöllä on keskeinen rooli 
sen valvomisessa, että edunvalvojien 
toimet ovat rehellisiä ja avoimia.

Or. en

Tarkistus 5
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
tarvittavat ehdotukset ehdotetun Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
rahoituksesta.

5. kehottaa komissiota tekemään 
tarvittavat ehdotukset ehdotetun Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
rahoituksesta; panee merkille, että hyvin 
rahoitettu konferenssi on tärkeä, jotta 
voidaan varmistaa hyvin erilaisten 
kansalaisten, myös nuorten, 
osallistuminen ja mukanaolo.

Or. en

Tarkistus 6
Pascal Durand

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota tekemään 
tarvittavat ehdotukset ehdotetun Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
rahoituksesta.

5. kehottaa komissiota tekemään 
tarvittavat ehdotukset ehdotetun Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevän konferenssin 
rahoituksesta, jotta voidaan taata 
konferenssin institutionaalinen 
riippumattomuus.

Or. en
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Tarkistus 7
Antonio Tajani

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että EU:n on lisättävä 
kansalaisten tietämystä ja luottamusta 
EU:n talousarvioon ja sen lisäarvoon 
tuottamalla jokaisesta uudesta ohjelmasta 
ja tehtävästä talousarvioanalyysi, joka 
koskee kansallisella tasolla saatuja 
säästöjä ja EU:n tasolla tuotettua 
lisäarvoa; katsoo, että tällä tavalla 
voimme saada EU:n kansalaisten ja 
jäsenvaltioiden tuen, muuttaa käsityksiä 
EU:n talousarviosta ja edistää Euroopan 
yhdentymistä.

Or. en


