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19.10.2017 A8-0299/65 

Tarkistus  65 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF-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 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. katsoo, että neuvoston tekemät 

leikkaukset eivät vastaa todellisia tarpeita 
ja vaarantavat näin jo huomattavasti 

rationalisoidut hallintomenot; palauttaa 

näin ollen talousarvioesityksen määrät 

kaikkiin komission hallintomenokohtiin, 

mukaan luettuina otsakkeiden 1–4 

hallinnolliset tukimenot ja tutkimuksen 

tukimenot; 

59. pitää valitettavana otsakkeen 5 

(hallintomenot) kasvua; korostaa, että 

suuri osa tästä kasvusta johtuu unionin 

virkamiesten eläkkeisiin tarvittavista 

lisämäärärahoista; ottaa huomioon, että 

eläkkeellä olevien lukumäärän odotetaan 

kasvavan entisestään tulevina vuosina ja 

pyytää siksi tarkistamaan EU:n eläke- ja 

etuusjärjestelmien etuoikeuksia ja etuja; 

kehottaa omaksumaan uuden ja 

oikeudenmukaisemman lähestymistavan 

hallintomenoihin ja aloittamaan EU:n 

henkilöstön korkeimpien palkkojen ja 

eläkkeiden leikkaamisella; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Tarkistus  66 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. hyväksyy yleisesti erillisvirastojen 

talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; katsoo siksi, että 

neuvoston esittämät lisäleikkaukset 

vaarantaisivat erillisvirastojen 

moitteettoman toiminnan, sillä 

leikkausten jälkeen ne eivät enää kykenisi 

hoitamaan niille annettuja tehtäviä; 

katsoo, että sen kannassaan hyväksymät 

uudet toimet ovat tarpeellisia uuden 

poliittisen kehityksen ja uuden 

lainsäädännön edellyttämien lisätehtävien 

hoitamiseksi; toistaa sitoutuneensa 

turvaamaan resurssit ja tarvittaessa 

myöntämään lisäresursseja 

erillisvirastojen asianmukaisen toiminnan 

varmistamiseksi; 

62. pyytää Euroopan unionin 
erillisvirastojen roolin kattavaa 

uudelleenarviointia, jossa tarkastellaan, 

voisivatko olemassa olevat komission 

pääosastot tai jäsenvaltiot suorittaa 

virastojen tehtävät ja täyttää niiden 

tavoitteet paremmin, jotta vältyttäisiin 

roolien ja kulujen päällekkäisyyksiltä ja 

parannettaisiin avoimuutta; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Tarkistus  67 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

75 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

75.  pitää välttämättömänä palauttaa 

maksujen määrät talousarvioesityksen 

tasolle kaikissa budjettikohdissa, joita 

neuvosto on leikannut, ja lisää 

maksumäärärahoja kohdennetusti 

ensisijaisesti niissä budjettikohdissa, 

joiden maksusitoumusmäärärahoja on 

tarkistettu; 

75. pyytää, että Euroopan unionin 

talousarvion maksusitoumusmäärärahoja 

ei lisätä ennen kuin maksamattomien 

maksupyyntöjen suma on saatu täysin 

puretuksi; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Tarkistus  68 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

82 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

82. panee tyytyväisenä merkille 

parlamentin kiinteistöpolitiikasta 

11. heinäkuuta 2017 järjestetyn 

keskustelun budjettivaliokunnan, 

pääsihteerin ja kiinteistöpolitiikasta 

vastaavien varapuhemiesten välillä; 

katsoo, että tämän vuoropuhelun olisi 

oltava jatkuva prosessi, kun otetaan 

huomioon etenkin puhemiehistön tulevat 

neuvottelut Paul Henri-Spaak 

-rakennuksen kunnostamisesta; 

82. tuomitsee avoimuuden ja 

tehokkuuden puutteen EU:n 

kiinteistöpolitiikassa; ei hyväksy julkisten 

varojen tuhlaamisen jatkamista ja vaatii 

esittämään EU:n menot täysin avoimesti 

unionin kansalaisille; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Tarkistus  69 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-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 

95 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

95. palauttaa kaikkiin budjettikohtiin 

neuvoston leikkaamat määrärahat; 

95. korostaa, että EUH on 

osoittautunut turhaksi ja kalliiksi; katsoo, 

että ulkopolitiikan olisi pysyttävä 

jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan 

piirissä ja kehottaa siksi poistamaan 

kokonaan kaikki EUH:ta koskevat 

budjettikohdat; 

Or. en 

 

 


