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10.3.2017 A8-0060/19 

Tarkistus  19 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. on tyytyväinen siihen, että EU:n 

talousarviolla on merkittävä rooli 

konkreettisten ratkaisujen löytämisessä 

EU:n kohtaamiin haasteisiin; korostaa, 

että EU:n tasolla keskeisiä huolia ovat 

ihmisarvoiset, laadukkaat ja pysyvät 

työpaikat erityisesti nuorille, talouskasvu 

ja sosioekonominen lähentyminen, 

muuttoliike, turvallisuus ja populismin 

torjunta sekä ilmastonmuutos ja että 

EU:n talousarvio muodostaa yhä osan 

näiden ongelmien ratkaisua; korostaa, 

että solidaarisuuden on yhä oltava yksi 

EU:n talousarvion perusperiaatteista; 

painottaa, että vain vahvasta ja 

kohdennetusta EU:n talousarviosta, jolla 

on todellista eurooppalaista lisäarvoa, 

hyötyvät sekä kaikki jäsenvaltiot että 

EU:n kansalaisetkin; odottaa, että 

komissio antaa vuodeksi 2018 

talousarvioesityksen, jonka avulla EU voi 

jatkaa vaurauden tuottamista kasvun ja 

työpaikkojen avulla ja varmistaa 

kansalaistensa turvallisuuden; 

1. katsoo, että EU:n talousarvio on liian 

suuri ja että sillä ei ole vastattu 

jäsenvaltioiden eikä kansalaisten 

tarpeisiin; panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 

2015, jossa todetaan, että EU:n 

talousarvion tilien perustana olevien 

maksujen virhetaso on noin 

3,8 prosenttia; katsoo, että valta olisi 

palautettava jäsenvaltioille ja 

talousarviota olisi pienennettävä 

huomattavasti, kun otetaan huomioon 

kansalaisten kasvava tyytymättömyys 

EU:hun; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Tarkistus  20 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee tyytyväisenä merkille 

ehdotuksen käynnistää ”Interrail-kortti 

Eurooppaan 18 vuotta täyttäville” -hanke; 

painottaa, että hankkeella on 

mahdollisuus lisätä eurooppalaista 

tietoisuutta ja identiteettiä; korostaa 

kuitenkin, että hanketta ei pitäisi 

rahoittaa muiden, erityisesti nuorisoa ja 

kulttuuria koskevien EU:n onnistuneiden 

ohjelmien kustannuksella ja että sen 

pitäisi olla sosiaalisesti mahdollisimman 

osallistava ja sen yhteydessä olisi 

pidettävä huolta myös siitä, että Euroopan 

reuna-alueiden saarien asukkaat 

osallistuvat ohjelmaan; pyytää komissiota 

arvioimaan aloitteen mahdolliset 

kustannukset ja rahoituslähteet ja 

esittämään tarkoituksenmukaisia 

ehdotuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Tarkistus  21 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. muistuttaa unionin erillisvirastojen 

merkityksestä varmistettaessa unionin 

lainsäädännöllisten prioriteettien 

täytäntöönpano ja pyrittäessä siten 

saavuttamaan EU:n politiikan tavoitteet, 

jotka liittyvät muun muassa 

kilpailukykyyn, kasvuun ja työllisyyteen 

sekä nykyisen muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin hallintaan; pitää siksi 

välttämättömänä osoittaa hallinto- ja 

toimintamenoihin riittävät rahoitus- ja 

henkilöresurssit, jotta virastot voivat 

hoitaa niille annetut tehtävät ja saavuttaa 

mahdollisimman hyviä tuloksia; korostaa, 

että virastojen henkilöstöön ja 

määrärahoihin vuoden 2014 

talousarviosta alkaen tehtyjä lisäyksiä 

pidetään osana uusia politiikkatoimia ja 

lainsäädäntöä, eivätkä ne sisälly viiden 

prosentin henkilöstövähennystä koskevan 

tavoitteen laskelmaan; korostaa niin ollen, 

että vuoden 2018 talousarviossa ei pitäisi 

suunnitella mitään lisävähennyksiä EU:n 

virastojen henkilöstötaulukoihin sen viiden 

prosentin lisäksi, josta on sovittu 

toimielinten sopimuksessa Euroopan 

unionin kunkin toimielimen ja elimen 

osalta; 

16. panee merkille unionin erillisvirastojen 

suuren määrän; pitää siksi 

välttämättömänä vähentää rahoitus- ja 

henkilöresursseja; korostaa, että virastojen 

henkilöstöä ja määrärahoja vuoden 2014 

talousarviosta alkaen koskevien määrien 

olisi sisällyttävä viiden prosentin 

henkilöstövähennystä koskevaan 

tavoitteeseen ja että tulevina vuosina 

vähennyksiä olisi tehtävä lisää; korostaa 

niin ollen, että vuoden 2018 talousarviossa 

olisi suunniteltava lisävähennyksiä EU:n 

virastojen henkilöstötaulukoihin sen viiden 

prosentin lisäksi, josta on sovittu 

toimielinten sopimuksessa Euroopan 

unionin kunkin toimielimen ja elimen 

osalta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Tarkistus  22 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kannattaa painokkaasti puolustusalan 

tutkimusaloitteita, joiden tarkoituksena on 

kannustaa jäsenvaltioita parantamaan 

yhteistyötään ja aikaansaamaan 

yhteisvaikutusta puolustusalalla; korostaa 

kuitenkin, että tällaiselle toiminnalle on 

annettava uusia resursseja, sillä se on uusi 

poliittinen aloite, joka vaikuttaa 

merkittävästi EU:n talousarvioon; pyytää 

lisäksi, että tutkitaan kaikki mahdollisuudet 

rahoittaa puolustusalan tutkimusohjelma, 

jolle osoitetaan budjetti seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä; 

muistuttaa, että perussopimusten 

määräyksiä on noudatettava, ja pitää 

puolustusalan yhteistyön lujittamista 

yhtenä tarpeen olevana vaihtoehtona, 

jotta vastataan EU:n kohtaamiin 

turvallisuushaasteisiin, joita pitkittynyt 

epävakaus unionin naapurustossa ja 

epävarmuus tiettyjen EU:n kumppaneiden 

sitoutumisesta Naton tavoitteisiin ovat 

aiheuttaneet; korostaa lisäksi tarvetta 

parantaa Euroopan puolustusalan 

kilpailukykyä ja innovointia, jotka voivat 

osaltaan edistää kasvua ja työpaikkojen 

luontia; vaatii jäsenvaltioita 

varmistamaan asianmukaisen 

budjetoinnin ulkoisten haasteiden 

käsittelemiseksi yhdenmukaisemmalla 

tavalla; panee merkille Euroopan 

17. vastustaa kaikkia EU:n puolustusalan 

tutkimusaloitteita; korostaa, että tällaiselle 

toiminnalle ei saisi antaa uusia resursseja 

EU:n talousarviosta; vastustaa lisäksi, että 

tutkitaan kaikki mahdollisuudet rahoittaa 

puolustusalan tutkimusohjelma, jolle 

osoitetaan budjetti seuraavasta 

monivuotisesta rahoituskehyksestä; 

vastustaa Euroopan puolustusrahaston ja 

sen tutkimus- ja valmiusikkunan 

perustamista; 
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puolustusrahaston ja sen tutkimus- ja 

valmiusikkunan perustamisen; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Tarkistus  23 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. painottaa, että yksi EU:n vakauden ja 

vaurauden säilyttämisen ehdoista on 

vakaa EU:n naapuruuspolitiikka; pyytää 

komissiota sen vuoksi varmistamaan, että 

etusijalle asetetaan investoinnit EU:n 

naapuruusmaihin ja täten tuetaan alueen 

pääasiallisiin ongelmiin puuttumiseen 

tähtääviä ponnistuksia, joita ovat 

muuttoliike- ja pakolaiskriisi ja vastaavat 

humanitaariset haasteet eteläisissä 

naapuruusmaissa ja Venäjän voimatoimet 

itäisissä naapuruusmaissa; muistuttaa, 

että EU:n kanssa assosiaatiosopimuksia 

täytäntöönpanevien maiden tukeminen on 

ensiarvoisen tärkeää poliittisten ja 

taloudellisten uudistusten 

helpottamisessa, mutta korostaa, että 

tällaista tukea olisi myönnettävä, kunnes 

kyseiset maat täyttävät 

tukikelpoisuuskriteerit erityisesti 

oikeusvaltion ja demokraattisten 

instituutioiden aseman vahvistamisen 

kannalta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Tarkistus  24 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pyytää jälleen, että EU:n 

talousarviossa olisi riittävä määrä 

maksumäärärahoja, jotta se vastaisi 

pääasiallista tarkoitustaan 

investointibudjettina; on vakuuttunut 

siitä, että tämä ei toteudu, jos EU ei 

noudata sitoumuksiaan ja vaarantaa siten 

oman uskottavuutensa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Tarkistus  25 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. muistuttaa olleensa jo kauan sitä 

mieltä, että erityisrahoitusvälineiden 

(joustoväline, EU:n solidaarisuusrahasto, 

Euroopan globalisaatiorahasto ja 

hätäapuvaraus) maksumäärärahat on 

laskettava maksusitoumusmäärärahojen 

tavoin ylittämällä monivuotisen 

rahoituskehyksen maksujen 

enimmäismäärä; painottaa monivuotisen 

rahoituskehyksen meneillään olevan 

väliarvioinnin osalta, että monivuotisen 

rahoituskehyksen erityisvälineisiin 

liittyvien maksujen budjetointiongelman 

ratkaisussa on mahdollisesti edistytty 

ennakoimattomiin menoihin varatusta 

liikkumavarasta vuonna 2014 tehdyn 

päätöksen tarkistuksen ansiosta, vaikka 

tätä ongelmaa ei ole ratkaistu 

yksiselitteisesti; 

25. muistuttaa, että 

erityisrahoitusvälineiden (joustoväline, 

EU:n solidaarisuusrahasto, Euroopan 

globalisaatiorahasto ja hätäapuvaraus) 

maksumäärärahat on laskettava 

monivuotisen rahoituskehyksen maksujen 

enimmäismäärän puitteissa; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Tarkistus  26 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. korostaa, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

mukaisesti komissio aikoo esittää vuoden 

2017 loppuun mennessä ehdotuksensa 

vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 

rahoituskehystä varten ja että ehdotuksissa 

olisi otettava huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista koskeva 

päätös, joka vaikuttaa vuoden 2020 

jälkeiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen; korostaa, että tämän 

päätöksen vuoksi on mahdotonta edetä 

tavalliseen tapaan; pitää äärimmäisen 

tärkeänä uuden rahoituskehyksen 

laatimiseen johtavaa prosessia ja 

uudistettua ja tehokkaampaa EU:n 

talousarviota ja odottaa sen olevan 

oikeassa suhteessa unionin kohtaamiin 

haasteisiin ja unionin jo tekemiin 

sitoumuksiin nähden; pyytää saattamaan 

meneillään olevan monivuotisen 

rahoituskehyksen väliarvioinnin nopeasti 

myönteisesti päätökseen, jotta voidaan 

varmistaa, että nykyistä rahoituskehystä 

muokataan tarvittavalla tavalla ja että 

EU:n talousarviosta tehdään entistä 

joustavampi, mikä on välttämätöntä 

unionin tavoitteiden saavuttamiseksi; 

26. korostaa, että monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

mukaisesti komissio aikoo esittää vuoden 

2017 loppuun mennessä ehdotuksensa 

vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 

rahoituskehystä varten ja että ehdotuksissa 

olisi otettava huomioon Yhdistyneen 

kuningaskunnan EU:sta eroamista koskeva 

päätös, joka vaikuttaa vuoden 2020 

jälkeiseen monivuotiseen 

rahoituskehykseen; korostaa, että 

monivuotista rahoituskehystä koskevaan 

tulevaan ehdotukseen ei pitäisi sisällyttää 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

maksuosuutta eikä Yhdistynyttä 

kuningaskuntaa koskevia oikeudellisia 

velvoitteita sen vastuiden suhteen; 

korostaa, että eroamista koskevan 

päätöksen vuoksi on mahdotonta edetä 

tavalliseen tapaan; pitää äärimmäisen 

tärkeänä uudenrahoituskehyksen 

laatimiseen johtavaa prosessia ja 

pienempää EU:n talousarviota; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Tarkistus  27 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että EU:n talousarvion 

ennustettavuus ja pitkän aikavälin 

kestävyys ovat vahvan ja vakaan 

Euroopan unionin ennakkoedellytys; 
korostaa tarvetta yhdenmukaistaa 

monivuotisen rahoituskehyksen kesto sekä 

parlamentin että komission poliittisiin 

toimikausiin; kehottaa kiinnittämään 

huomiota siihen, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan vetäytyminen EU:sta 

tarjoaa mahdollisuuden puuttua 

pitkäaikaisiin ongelmiin, jotka ovat olleet 

etenkin EU:n talousarvion tulopuolella 

esteenä sille, että EU:n talousarvion koko 

todellinen potentiaali olisi voitu 

hyödyntää, jotta kaikki Yhdistyneen 

kuningaskunnan hyväksi tehtävät 

korjaukset ja korjausmekanismit voidaan 

poistaa vähitellen; toistaa puoltavansa 

EU:n omien varojen perusteellista 

uudistusta ja on tässä suhteessa 

tyytyväinen siihen, että omia varoja 

käsittelevä korkean tason työryhmä on 

esittänyt lopullisen kertomuksen; kehottaa 

kaikkia osallistujia tekemään 

kertomuksen pohjalta asianmukaiset 

johtopäätökset ja analysoimaan 

mahdollisuutta toteuttaa omia varoja 

käsittelevän korkean tason työryhmän 

esittämät suositukset, joiden avulla EU:n 

talousarviosta tulisi vakaampi, 

27. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa 

monivuotisen rahoituskehyksen kesto sekä 

parlamentin että komission poliittisiin 

toimikausiin; kehottaa kiinnittämään 

huomiota siihen, että Yhdistyneen 

kuningaskunnan vetäytyminen EU:sta 

tarjoaa mahdollisuuden pienentää 

huomattavasti EU:n talousarviota; 

vastustaa omia varoja käsittelevän korkean 

tason työryhmän johtopäätöksiä; 
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yksinkertaisempi, riippumattomampi, 

oikeudenmukaisempi ja ennakoitavampi; 

odottaa, että kaikkien uusien omien 

varojen myötä jäsenvaltioiden BKTL-

perusteiset maksuosuudet pienenisivät; 

suhtautuu myönteisesti omia varoja 

käsittelevän korkean tason työryhmän 

johtopäätökseen, joka koski EU:n 

talousarvion kohdentamista suurinta 

eurooppalaista lisäarvoa tuottaviin 

aloihin ja oikeudenmukaisen palautuman 

periaatetta, jonka pitäisi kertomuksen 

mukaan lopettaa se, että kaikki 

jäsenvaltiot hyötyvät EU:n talousarviosta 

niiden nettojäännöksestä huolimatta; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/28 

Tarkistus  28 

Raymond Finch 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III 

2016/2323(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pyytää neuvostoa toimimaan 

poliittisten kantojensa mukaisesti ja 

tekemään yhteistyötä, jotta varmistetaan, 

että EU:n talousarvio on riittävä; 

31. pyytää neuvostoa leikkaamaan EU:n 

talousarviota; 

Or. en 

 

 


