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18.10.2017 A8-0299/3 

Tarkistus  3 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää tärkeänä kannustaa unionin 

yhteistä puolustusalan tutkimusta, jotta 

korjattaisiin keskeiset voimavarapuutteet 

aikana, jolloin kansainvälinen kehitys ja 

epävakaus edellyttävät yhä enemmän 

unionin vahvistavan puolustustaan; katsoo, 

että puolustusalan tutkimuksesta unionin 

tasolla aiheutuvat lisäkustannukset olisi 

korvattava kansallisella tasolla tehdyillä 

säästöillä; tukee puolustusalan 

tutkimukseen liittyvän valmistelutoimen 

määrärahalisäystä; kehottaa 

perustamaan puolustusalan 

tutkimusohjelman, jolle osoitetaan omat 

määrärahat seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, mutta toistaa 

kuitenkin pitkäaikaisen kantansa, että 

uudet aloitteet on rahoitettava uusilla 

määrärahoilla eikä unionin olemassa 

olevien ohjelmien kustannuksella; 

korostaa lisäksi, että Euroopan 

puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja 

innovointia on parannettava; 

24. pitää tärkeänä kannustaa unionin 

yhteistä puolustusalan tutkimusta, jotta 

korjattaisiin keskeiset voimavarapuutteet 

aikana, jolloin kansainvälinen kehitys ja 

epävakaus edellyttävät yhä enemmän 

unionin vahvistavan puolustustaan; katsoo, 

että puolustusalan tutkimuksesta unionin 

tasolla aiheutuvat lisäkustannukset olisi 

korvattava kansallisella tasolla tehdyillä 

säästöillä; toistaa pitkäaikaisen kantansa, 

että uudet aloitteet on rahoitettava uusilla 

määrärahoilla eikä unionin olemassa olevien 

ohjelmien kustannuksella; korostaa lisäksi, 

että Euroopan puolustusteollisuuden 

kilpailukykyä ja innovointia on 

parannettava; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Tarkistus  4 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. Suhtautuu myönteisesti 

142,8 miljoonan euron 

määrärahalisäykseen, jolla on tarkoitus 

helpottaa rakenneuudistusten 

tukiohjelman täytäntöönpanoa vuosina 

2017–2020; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Tarkistus  5 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

56 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 56 a. ei hyväksy komission ehdotusta 

siirtää vuoden 2018 talousarviossa 

30 miljoonaa euroa DCI- ja ENPI-

välineistä, YUTP:stä sekä otsakkeen 4 

liikkumavarasta sotilaallisten toimijoiden 

valmiuksien kehittämisen rahoittamiseen 

tarkistetun vakautta ja rauhaa edistävän 

välineen (IcSP) kautta; korostaa tarvetta 

säilyttää YUTP:n piiriin kuuluvien 

unionin naapuruuspolitiikan ja poliisi- ja 

oikeusalan operaatioiden rahoituksen 

taso ennallaan ja varata otsakkeeseen 4 

liikkumavara, jotta voidaan reagoida 

odottamattomiin kriiseihin; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Tarkistus  6 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää myönteisenä yleistä 

kulukorvausta käsittelevän parlamentin 

puhemiehistön työryhmän perustamista; 

muistuttaa odotuksista, joita kohdistuu 

yleisen kulukorvauksen läpinäkyvyyden 

lisäämiseen, ja toteaa, että on määriteltävä 

tarkemmin säännöt, jotka koskevat tämän 

korvauksen nojalla hyväksyttyihin 

menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta 

aiheuttamatta parlamentille 

lisäkustannuksia; 

80. pitää myönteisenä yleistä 

kulukorvausta käsittelevän parlamentin 

puhemiehistön työryhmän perustamista; 

muistuttaa odotuksista, joita kohdistuu 

yleisen kulukorvauksen läpinäkyvyyden 

lisäämiseen, ja toteaa, että on määriteltävä 

tarkemmin säännöt, jotka koskevat tämän 

korvauksen nojalla hyväksyttyihin 

menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta 

aiheuttamatta parlamentille uusia 

nettokustannuksia; toteaa, että 

odotettavissa olevat kokonaissäästöt 

kompensoivat otantatarkastuksista 

aiheutuvat kustannukset; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Tarkistus  7 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 80 a. pyytää puhemiehistöä tekemään 

yleiseen kulukorvaukseen seuraavat 

konkreettiset muutokset: 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Tarkistus  8 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta – 1 luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – yleistä kulukorvausta olisi kaikissa 

tapauksissa käsiteltävä erillisellä 

pankkitilillä; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Tarkistus  9 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta – 2 luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – jäsenten olisi säilytettävä kaikki 

yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Tarkistus  10 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta – 3 luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – yleisestä kulukorvauksesta 

käyttämättä jäänyt osuus olisi palautettava 

toimikauden lopussa; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Tarkistus  11 

Indrek Tarand  

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta – 4 luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – parlamentin sisäisen tarkastuksen 

olisi otettava käyttöön tarkastukset, jotka 

kattavat 5 prosentin otoksen yleisen 

kulukorvauksen piiriin kuuluvista 

menoista; lopulliset tulokset ja havainnot 

olisi sisällytettävä parlamentin 

julkaisemaan vuosikertomukseen; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Tarkistus  12 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 a kohta – 5 luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – jäsenten olisi julkistettava 

vuosittain selvitys yleisen kulukorvauksen 

piiriin kuuluvista menoistaan luokittain 

eriteltyinä (tiedotuskulut, toimistotilojen 

vuokra, toimistotarvikkeet jne.); 

Or. en 

 

 


