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12.3.2018 A8-0062/1 

Tarkistus  1 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko ennen 3 kohtaa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

EU:n vuoden 2019 talousarvion 

tärkeimmät painopisteet 

Kestävä tulevaisuus 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Tarkistus  2 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo, että vuoden 2019 unionin 

talousarvioprioriteetteina olisi oltava 

kasvu, innovointi, kilpailukyky, 

ilmastonmuutoksen torjuminen, 

siirtyminen uusiutuvaan energiaan, 

muuttoliike ja turvallisuus; 

4. katsoo, että vuoden 2019 unionin 

talousarvioprioriteetteina olisi oltava 

kasvu, innovointi, kilpailukyky, 

turvallisuus, ilmastonmuutoksen 

torjuminen, siirtyminen uusiutuvaan 

energiaan ja muuttoliike; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Tarkistus  3 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. katsoo, että muutto- ja 

pakolaisvirtojen hallintaan osallistuvilla tai 

siihen liittyvillä unionin virastoilla, 

ohjelmilla ja politiikoilla olisi oltava 

riittävästi varoja ja henkilöresursseja 

käsitellä nykyistä pakolaiskriisiä, josta 

myös jäsenvaltioiden odotetaan kantavan 

vastuuta taakanjaon periaatteen ja Geneven 

yleissopimusten mukaisesti; katsoo, että 

löytääkseen pitkän aikavälin ratkaisun 

EU:n olisi osoitettava myös ulkoista 

yhteisvastuuta edistämällä rauhalle ja 

vauraudelle suotuisia oloja alkuperämaissa 

ja korostamalla tuntuvammin investointeja 

ja kehityspolitiikkaa, erityisesti 

huolehtimalla Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen ja humanitaarisen avun 

välineen täytäntöönpanosta; korostaa 

kehityspolitiikan tärkeyttä ja erityistä arvoa 

ja sen painopisteitä, kuten köyhyyden 

poistamista ja koulutuksen, terveyden ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä; 

korostaa, että on jatkettava UNRWA:n 

toimien ja ohjelmien tukemista; painottaa, 

että yksi unionin vakauden ja vaurauden 

säilyttämisen ehdoista on unionin vakaa 

naapuruuspolitiikka; kehottaa siksi 

komissiota varmistamaan, että etusijalle 

asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua alueen 

33. katsoo, että muutto- ja 

pakolaisvirtojen hallintaan osallistuvilla tai 

siihen liittyvillä unionin virastoilla, 

ohjelmilla ja politiikoilla olisi oltava 

riittävästi varoja ja henkilöresursseja 

käsitellä nykyistä pakolaiskriisiä, josta 

myös jäsenvaltioiden odotetaan kantavan 

vastuuta taakanjaon periaatteen ja Geneven 

yleissopimusten mukaisesti; katsoo, että 

löytääkseen pitkän aikavälin ratkaisun 

EU:n olisi osoitettava myös ulkoista 

yhteisvastuuta edistämällä rauhalle ja 

vauraudelle suotuisia oloja alkuperämaissa 

ja korostamalla tuntuvammin investointeja 

ja kehityspolitiikkaa, erityisesti 

huolehtimalla Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen ja humanitaarisen avun 

välineen täytäntöönpanosta; korostaa 

kehityspolitiikan tärkeyttä ja erityistä arvoa 

ja sen painopisteitä, kuten köyhyyden 

poistamista ja koulutuksen, terveyden ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä; 

korostaa, että on jatkettava UNRWA:n 

toimien ja ohjelmien tukemista; painottaa, 

että yksi unionin vakauden ja vaurauden 

säilyttämisen ehdoista on unionin vakaa 

naapuruuspolitiikka; kehottaa siksi 

komissiota varmistamaan, että etusijalle 

asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua alueen 
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tärkeimpiin kysymyksiin (muuttoliike, 

pakolaishaasteet ja kehitys eteläisellä 

naapurialueella ja epävakaus itäisellä 

naapurialueella), jotka johtuvat osittain 

siitä, että Venäjän ulkopolitiikka ei vastaa 

kansainvälistä oikeutta eikä demokratian ja 

ihmisoikeuksien normeja; korostaa, että 

EU:n uudet poliittiset painopisteet ja 

tulevat haasteet, kuten turvallisuus ja 

puolustus, olisi rahoitettava uusista 

määrärahoista, ei leikkaamalla olemassa 

olevien menestyksekkäiden ja tärkeiden 

toimintojen ja ohjelmien, kuten 

kehitysavun, humanitaarisen avun tai 

naapuruuspolitiikan, määrärahoja; korostaa 

lisäksi, että turvallisuus- ja kehityspolitiikat 

vaikuttavat toisiinsa ja että turvallisuus on 

tärkeä edellytys toimivan valtion 

rakentamiselle; 

tärkeimpiin kysymyksiin (muuttoliike, 

pakolaishaasteet ja kehitys eteläisellä 

naapurialueella ja epävakaus itäisellä 

naapurialueella), jotka johtuvat osittain 

siitä, että Venäjän ulkopolitiikka ei vastaa 

kansainvälistä oikeutta eikä demokratian ja 

ihmisoikeuksien normeja; korostaa, että 

EU:n uudet poliittiset painopisteet ja 

tulevat haasteet, kuten turvallisuus ja 

puolustus, olisi rahoitettava uusista 

määrärahoista, ei leikkaamalla olemassa 

olevien toimintojen ja ohjelmien, kuten 

kehitysavun, humanitaarisen avun tai 

naapuruuspolitiikan, määrärahoja; korostaa 

lisäksi, että turvallisuus- ja kehityspolitiikat 

vaikuttavat toisiinsa ja että turvallisuus on 

tärkeä edellytys toimivan valtion 

rakentamiselle; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/4 

Tarkistus  4 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. katsoo, että muutto- ja 

pakolaisvirtojen hallintaan osallistuvilla tai 

siihen liittyvillä unionin virastoilla, 

ohjelmilla ja politiikoilla olisi oltava 

riittävästi varoja ja henkilöresursseja 

käsitellä nykyistä pakolaiskriisiä, josta 

myös jäsenvaltioiden odotetaan kantavan 

vastuuta taakanjaon periaatteen ja Geneven 

yleissopimusten mukaisesti; katsoo, että 

löytääkseen pitkän aikavälin ratkaisun 

EU:n olisi osoitettava myös ulkoista 

yhteisvastuuta edistämällä rauhalle ja 

vauraudelle suotuisia oloja alkuperämaissa 

ja korostamalla tuntuvammin investointeja 

ja kehityspolitiikkaa, erityisesti 

huolehtimalla Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen ja humanitaarisen avun 

välineen täytäntöönpanosta; korostaa 

kehityspolitiikan tärkeyttä ja erityistä arvoa 

ja sen painopisteitä, kuten köyhyyden 

poistamista ja koulutuksen, terveyden ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä; 

korostaa, että on jatkettava UNRWA:n 

toimien ja ohjelmien tukemista; painottaa, 

että yksi unionin vakauden ja vaurauden 

säilyttämisen ehdoista on unionin vakaa 

naapuruuspolitiikka; kehottaa siksi 

komissiota varmistamaan, että etusijalle 

asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua alueen 

33. katsoo, että muutto- ja 

pakolaisvirtojen hallintaan osallistuvilla tai 

siihen liittyvillä unionin virastoilla, 

ohjelmilla ja politiikoilla olisi oltava 

riittävästi varoja ja henkilöresursseja 

käsitellä nykyistä pakolaiskriisiä, josta 

myös jäsenvaltioiden odotetaan kantavan 

vastuuta taakanjaon periaatteen ja Geneven 

yleissopimusten mukaisesti; katsoo, että 

löytääkseen pitkän aikavälin ratkaisun 

EU:n olisi osoitettava myös ulkoista 

yhteisvastuuta edistämällä rauhalle ja 

vauraudelle suotuisia oloja alkuperämaissa 

ja korostamalla tuntuvammin investointeja 

ja kehityspolitiikkaa, erityisesti 

huolehtimalla Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen ja humanitaarisen avun 

välineen täytäntöönpanosta; korostaa 

kehityspolitiikan tärkeyttä ja erityistä arvoa 

ja sen painopisteitä, kuten köyhyyden 

poistamista ja koulutuksen, terveyden ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä; 

korostaa, että on jatkettava UNRWA:n 

toimien ja ohjelmien tukemista; painottaa, 

että yksi unionin vakauden ja vaurauden 

säilyttämisen ehdoista on unionin vakaa 

naapuruuspolitiikka; kehottaa siksi 

komissiota varmistamaan, että etusijalle 

asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua alueen 
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tärkeimpiin kysymyksiin (muuttoliike, 

pakolaishaasteet ja kehitys eteläisellä 

naapurialueella ja epävakaus itäisellä 

naapurialueella), jotka johtuvat osittain 

siitä, että Venäjän ulkopolitiikka ei vastaa 

kansainvälistä oikeutta eikä demokratian ja 

ihmisoikeuksien normeja; korostaa, että 

EU:n uudet poliittiset painopisteet ja 

tulevat haasteet, kuten turvallisuus ja 

puolustus, olisi rahoitettava uusista 

määrärahoista, ei leikkaamalla olemassa 

olevien menestyksekkäiden ja tärkeiden 

toimintojen ja ohjelmien, kuten 

kehitysavun, humanitaarisen avun tai 

naapuruuspolitiikan, määrärahoja; korostaa 

lisäksi, että turvallisuus- ja kehityspolitiikat 

vaikuttavat toisiinsa ja että turvallisuus on 

tärkeä edellytys toimivan valtion 

rakentamiselle; 

tärkeimpiin kysymyksiin (muuttoliike, 

pakolaishaasteet ja kehitys eteläisellä 

naapurialueella ja epävakaus itäisellä 

naapurialueella), jotka johtuvat osittain 

siitä, että Venäjän ulkopolitiikka ei vastaa 

kansainvälistä oikeutta eikä demokratian ja 

ihmisoikeuksien normeja; korostaa, että 

EU:n uudet poliittiset painopisteet ja 

tulevat haasteet, kuten turvallisuus ja 

puolustus, olisi rahoitettava uusista 

määrärahoista, ei leikkaamalla olemassa 

olevien menestyksekkäiden ja tärkeiden 

toimintojen ja ohjelmien, kuten 

kehitysavun, humanitaarisen avun tai 

naapuruuspolitiikan, määrärahoja; korostaa 

lisäksi, että turvallisuus- ja kehityspolitiikat 

vaikuttavat toisiinsa ja että molemmat ovat 

tärkeitä edellytyksiä toimivan valtion ja 

sellaisten toimivien hallintorakenteiden 

rakentamiselle, joissa ei esiinny 

korruptiota ja joissa noudatetaan 

sosiaalialan, terveydenhuollon ja 

talousalan vähimmäisvaatimuksia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Tarkistus  5 

Daniele Viotti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. katsoo, että muutto- ja 

pakolaisvirtojen hallintaan osallistuvilla tai 

siihen liittyvillä unionin virastoilla, 

ohjelmilla ja politiikoilla olisi oltava 

riittävästi varoja ja henkilöresursseja 

käsitellä nykyistä pakolaiskriisiä, josta 

myös jäsenvaltioiden odotetaan kantavan 

vastuuta taakanjaon periaatteen ja Geneven 

yleissopimusten mukaisesti; katsoo, että 

löytääkseen pitkän aikavälin ratkaisun 

EU:n olisi osoitettava myös ulkoista 

yhteisvastuuta edistämällä rauhalle ja 

vauraudelle suotuisia oloja alkuperämaissa 

ja korostamalla tuntuvammin investointeja 

ja kehityspolitiikkaa, erityisesti 

huolehtimalla Euroopan kestävän 

kehityksen rahaston, kehitysyhteistyön 

rahoitusvälineen ja humanitaarisen avun 

välineen täytäntöönpanosta; korostaa 

kehityspolitiikan tärkeyttä ja erityistä arvoa 

ja sen painopisteitä, kuten köyhyyden 

poistamista ja koulutuksen, terveyden ja 

taloudellisen kehityksen edistämistä; 

korostaa, että on jatkettava UNRWA:n 

toimien ja ohjelmien tukemista; painottaa, 

että yksi unionin vakauden ja vaurauden 

säilyttämisen ehdoista on unionin vakaa 

naapuruuspolitiikka; kehottaa siksi 

komissiota varmistamaan, että etusijalle 

asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua alueen 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)  
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tärkeimpiin kysymyksiin (muuttoliike, 

pakolaishaasteet ja kehitys eteläisellä 

naapurialueella ja epävakaus itäisellä 

naapurialueella), jotka johtuvat osittain 

siitä, että Venäjän ulkopolitiikka ei vastaa 

kansainvälistä oikeutta eikä demokratian ja 

ihmisoikeuksien normeja; korostaa, että 

EU:n uudet poliittiset painopisteet ja 

tulevat haasteet, kuten turvallisuus ja 

puolustus, olisi rahoitettava uusista 

määrärahoista, ei leikkaamalla olemassa 

olevien menestyksekkäiden ja tärkeiden 

toimintojen ja ohjelmien, kuten 

kehitysavun, humanitaarisen avun tai 

naapuruuspolitiikan, määrärahoja; korostaa 

lisäksi, että turvallisuus- ja kehityspolitiikat 

vaikuttavat toisiinsa ja että turvallisuus on 

tärkeä edellytys toimivan valtion 

rakentamiselle; 

Or. en 

 

 


