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Tarkistus 1
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pyytää komissiota osoittamaan 
riittävät määrärahat tekniseen tukeen, 
jota annetaan jäsenvaltioiden kansallisille 
viranomaisille, jotta nämä kykenisivät 
ottamaan osoitetut määrärahat käyttöön;

Or. fr

Tarkistus 2
Luke Ming Flanagan

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa, että unionin talousarvio 
ei saa olla alijäämäinen ja että kasvava 
maksujen suma on todellisuudessa 
rahoitusvelkaa;

Or. en

Tarkistus 3
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
4 a alaotsikko (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Ilmastonmuutos
10 b. muistuttaa unionin kannasta, jonka 
mukaan 20 prosenttia talousarvion 
varoista käytetään ilmastonmuutoksen 
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torjuntaan; kehottaa komissiota 
kehittämään tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia tämän 20 prosentin tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 4
John Howarth

Lausuntoluonnos
5 alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Muuttoliike Muuttoliike ja rajavalvonta

Or. en

Tarkistus 5
Corina Crețu

Lausuntoluonnos
5 alaotsikko

Lausuntoluonnos Tarkistus

Muuttoliike Muuttoliike ja ihmisoikeudet

Or. en

Tarkistus 6
John Howarth

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota kehittämään 
hallinnointia ja raportointia varten unionin 
talousarviomenojen kirjaamiseksi keinon, 

11. kehottaa komissiota kehittämään 
hallinnointia ja raportointia varten unionin 
talousarviomenojen kirjaamiseksi keinon, 
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joka mahdollistaa raportoinnin kaikesta 
pakolais- ja muuttoliikekriisiin liittyvästä 
rahoituksesta sekä muuttovirtojen hallintaa 
ja kotouttamista koskevasta unionin 
tulevasta politiikasta;

joka mahdollistaa raportoinnin kaikesta 
pakolais- ja muuttoliikekysymyksiin 
liittyvästä rahoituksesta sekä 
muuttovirtojen hallintaa ja kotouttamista 
koskevasta unionin tulevasta politiikasta;

Or. en

Tarkistus 7
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
5 a alaotsikko (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Horisontti 2020
11 a. muistuttaa, että Horisontti 2020 
-ohjelma saa poliittista tukea 
jäsenvaltioilta; toteaa, että tutkimus on 
suora investointi älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun, jolla edistetään 
työpaikkojen luomista;
11 b. katsoo, että ainoastaan 
kunnianhimoinen talousarvio antaa 
unionille mahdollisuuden kehittää 
johtoaseman tieteen alalla näissä 
kysymyksissä ja vastata erityisesti 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka 
liittyvät työllisyyteen, energiasiirtymään, 
yhteiskunnan digitalisaation ja 
lääketieteelliseen ja lääkealan 
tutkimukseen;

Or. fr

Tarkistus 8
Luke Ming Flanagan

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus



PE641.113v01-00 6/13 AM\1188292FI.docx

FI

11 a. muistuttaa, että jokaiseen 
muuttoliikekriisiin liittyy humanitaarisia 
kysymyksiä, jotka tavallisesti edellyttävät 
välttämättä hätätoimenpiteitä; kehottaa 
komissiota löytämään nopeita tapoja 
vastata muuttoliikekriisiin ja niiden 
taustalla oleviin humanitaarisiin 
tilanteisiin; 

Or. en

Tarkistus 9
Raffaele Fitto

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota lisäämään 
muuttoliike- ja pakolaiskriisin 
selvittämisen eturintamassa toimiville 
jäsenvaltioille osoitettavia määrärahoja, 
jotta kriisiin voidaan vastata 
tehokkaammin;

Or. it

Tarkistus 10
Corina Crețu

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa jälleen varaamaan 
Daphne-erityistavoitetta varten erillisen 
budjettikohdan, jotta voidaan osoittaa, että 
unioni on sitoutunut torjumaan naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa 
lisäämään tämän budjettikohdan 
määrärahoja ja kääntämään kaudella 2014–
2020 vallitsevan suuntauksen, jossa 

12. kehottaa jälleen varaamaan 
Daphne-erityistavoitetta varten, joka on 
osa perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaa, erillisen 
budjettikohdan, jotta voidaan osoittaa, että 
unioni on sitoutunut torjumaan naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa 
lisäämään tämän budjettikohdan 
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Daphne-ohjelman määrärahoja 
vähennetään; kehottaa panostamaan 
jatkuvasti tietoisuuden lisäämiseen 
Daphne-erityistavoitetta koskevista 
avustuksista ja tekemään siihen liittyvistä 
hallinnollisista menettelyistä aiempaa 
käyttäjäystävällisempiä;

määrärahoja ja kääntämään kaudella 2014–
2020 vallitsevan suuntauksen, jossa 
Daphne-tavoitteen määrärahoja 
vähennetään; ehdottaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
lisätään määrärahoja uudelle oikeusalan, 
perusoikeuksien ja arvojen rahastolle, 
johon myös perusoikeus- tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma sisältyy;  kehottaa 
panostamaan jatkuvasti tietoisuuden 
lisäämiseen Daphne-erityistavoitetta 
koskevista avustuksista ja tekemään siihen 
liittyvistä hallinnollisista menettelyistä 
aiempaa käyttäjäystävällisempiä;

Or. en

Tarkistus 11
Luke Ming Flanagan

Lausuntoluonnos
5 a alaotsikko (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Turvallisuus ja puolustus
12 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön erillisen otsakkeen, joka koskee 
turvallisuutta ja puolustusta, jotta 
mahdollistetaan avoimempi valvonta;

Or. en

Tarkistus 12
John Howarth

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. korostaa, että virastojen mittavaan 
laajentamiseen, kuten monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vuosiksi 2021—2027 
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on ehdotettu Frontexin osalta, liittyy 
merkittävä talousarvioon kohdistuva ja 
organisatorinen riski;  kehottaa tämän 
talousarvioon kohdistuvan riskin 
hallitsemiseksi kehittämään 
yksityiskohtaisen, asteittaisen 
laajentamisohjelman, raportoimaan siitä 
ja valvomaan sitä noudattaen 
oikeusperustaa, joka on hyväksytty 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
varten, joka tulevina vuosina toimii 
talousarviojärjestelyjen ja, 8 kohdan 
osalta (edellä), vastuuvelvollisuuden 
lähtökohtana; 

Or. en

Tarkistus 13
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
15 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

15. toteaa, että varojen kokoaminen 
erityisrahastoihin Euroopan 
kehitysrahastosta, unionin talousarviosta ja 
muilta rahoittajilta ei saisi johtaa siihen, 
että kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaan 
varattu rahoitus ei saavuta tavanomaisia 
edunsaajiaan tai että sillä ei edistetä 
alkuperäisiä tavoitteita, kuten köyhyyden 
poistamista ja perusoikeuksien edistämistä;

15. toteaa, että varojen kokoaminen 
erityisrahastoihin Euroopan 
kehitysrahastosta, unionin talousarviosta ja 
muilta rahoittajilta ei saisi johtaa siihen, 
että kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaan 
varatulla rahoituksella ei edistetä 
alkuperäisiä tavoitteita, kuten köyhyyden 
poistamista ja perusoikeuksien edistämistä;

Or. en

Tarkistus 14
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
16 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

16. painottaa, että erityisrahastoja olisi 
perustettava ainoastaan silloin, kun niiden 
käyttö on perusteltua eikä tarvittava 
toiminta ole mahdollista muiden, olemassa 
olevien rahoituskanavien kautta; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan 
mahdollisuutta lakkauttaa erityisrahastot, 
jotka eivät kykene houkuttelemaan 
huomattavaa osuutta muilta rahoittajilta tai 
jotka eivät tarjoa lisäarvoa unionin 
”perinteisiin” ulkoisiin välineisiin 
verrattuna;

16. painottaa, että erityisrahastoja olisi 
perustettava ainoastaan silloin, kun niiden 
käyttö on perusteltua eikä tarvittava 
toiminta ole mahdollista muiden, olemassa 
olevien rahoituskanavien kautta; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan 
talousarvion yhtenäisyyden periaatteen 
pohjalta mahdollisuutta lakkauttaa 
erityisrahastot, jotka eivät kykene 
houkuttelemaan huomattavaa osuutta 
muilta rahoittajilta tai jotka eivät tarjoa 
lisäarvoa unionin ”perinteisiin” ulkoisiin 
välineisiin verrattuna;

Or. fr

Tarkistus 15
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
16 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

16. painottaa, että erityisrahastoja olisi 
perustettava ainoastaan silloin, kun niiden 
käyttö on perusteltua eikä tarvittava 
toiminta ole mahdollista muiden, olemassa 
olevien rahoituskanavien kautta; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan 
mahdollisuutta lakkauttaa erityisrahastot, 
jotka eivät kykene houkuttelemaan 
huomattavaa osuutta muilta rahoittajilta tai 
jotka eivät tarjoa lisäarvoa unionin 
”perinteisiin” ulkoisiin välineisiin 
verrattuna;

16. painottaa, että erityisrahastoja olisi 
perustettava ainoastaan silloin, kun niiden 
käyttö on perusteltua eikä tarvittava 
toiminta ole mahdollista muiden, olemassa 
olevien rahoituskanavien kautta; kehottaa 
komissiota myös harkitsemaan 
mahdollisuutta lakkauttaa erityisrahastot, 
jotka eivät kykene houkuttelemaan osuutta 
muilta rahoittajilta tai jotka eivät tarjoa 
lisäarvoa unionin ”perinteisiin” ulkoisiin 
välineisiin verrattuna;

Or. en

Tarkistus 16
John Howarth
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Lausuntoluonnos
16 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

16 a. katsoo, että unionin erityisrahastot 
toimivat ja ovat vastuuvelvollisia 
parhaiten siten, että niitä hallinnoidaan 
läpinäkyvästi osana unionin yleistä 
talousarviota;

Or. en

Tarkistus 17
Jean-François Jalkh

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. edellyttää, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla (EPPO) on 
käytettävissään riittävästi varoja ja 
henkilöstöä; huomauttaa, että EPPOn on 
oltava toiminnassa jo marraskuusta 2020 
alkaen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 18
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
17 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

17. edellyttää, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla (EPPO) on 
käytettävissään riittävästi varoja ja 
henkilöstöä; huomauttaa, että EPPOn on 
oltava toiminnassa jo marraskuusta 2020 
alkaen;

17. edellyttää, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla (EPPO) on 
käytettävissään riittävästi varoja ja 
henkilöstöä; huomauttaa, että EPPOn on 
oltava toiminnassa jo marraskuusta 2020 
alkaen; korostaa Euroopan 
syyttäjänviraston ja OLAFin välisen 
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selkeän tehtävänjaon ja hyvän 
koordinoinnin merkitystä;

Or. fr

Tarkistus 19
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Cristian Ghinea

Lausuntoluonnos
17 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

17 a. muistuttaa nuorten aktivoimiseksi 
ja heidän integroimisekseen 
työmarkkinoille perustetun 
nuorisotyöllisyysaloitteen tärkeydestä;

Or. fr

Tarkistus 20
Daniel Freund

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille, että vuoden 2020 
talousarvioesityksessä unionin maksuosuus 
on kaikkiaan 8 372 000 euroa; pitää 
realistisempana, että maksuosuutta 
korotetaan 1,8 miljoonalla eurolla ja että 
viraston käyttöön annetaan viisitoista uutta 
tointa, jotta voidaan kattaa infrastruktuuri- 
ja toimintamenot ja käynnistää EPPOn 
asianhallintajärjestelmän kehittäminen.

18. panee merkille, että vuoden 2020 
talousarvioesityksessä unionin maksuosuus 
on kaikkiaan 8 372 000 euroa; muistuttaa, 
että virastosta tulee keskeinen toimija 
EU:n talousarvioon kohdistuvien rikosten 
torjunnassa ja pitää sen vuoksi 
realistisempana, että maksuosuutta 
korotetaan 1,8 miljoonalla eurolla ja että 
viraston käyttöön annetaan viisitoista uutta 
tointa, jotta voidaan kattaa infrastruktuuri- 
ja toimintamenot ja käynnistää EPPOn 
asianhallintajärjestelmän kehittäminen; 
ottaa myös huomioon, että EPPO 
perustettiin tiiviimmän yhteistyön 
menettelyllä ja että se voi vastaisuudessa 
toimia useammissa jäsenvaltioissa kuin 
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tällä hetkellä on ennakoitu;

Or. en

Tarkistus 21
Jean-François Jalkh

Lausuntoluonnos
18 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

18. panee merkille, että vuoden 2020 
talousarvioesityksessä unionin maksuosuus 
on kaikkiaan 8 372 000 euroa; pitää 
realistisempana, että maksuosuutta 
korotetaan 1,8 miljoonalla eurolla ja että 
viraston käyttöön annetaan viisitoista 
uutta tointa, jotta voidaan kattaa 
infrastruktuuri- ja toimintamenot ja 
käynnistää EPPOn 
asianhallintajärjestelmän kehittäminen.

18. panee merkille, että vuoden 2020 
talousarvioesityksessä unionin maksuosuus 
on kaikkiaan 8 372 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 22
Caterina Chinnici, Corina Crețu

Lausuntoluonnos
18 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

18 a. muistuttaa, että on tärkeää 
myöntää OLAFille, Europolille ja 
Eurojustille riittävät resurssit ja 
henkilöstö, jotta turvataan niiden kyky 
tehdä tehokasta yhteistyötä EPPOn 
kanssa ja hoitaa EU:n taloudellisten 
etujen suojaamista koskeva yhteinen 
tehtävänsä; ilmaisee tässä yhteydessä 
huolensa OLAFin henkilöstön 
vähennyksestä, josta virasto raportoi 
vuoden 2018 vuosikertomuksessaan ja 
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joka tapahtuu samaan aikaan, kun 
viraston työmäärä on rakenteellisesti 
kasvanut.

Or. en


