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12.3.2018 A8-0062/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että kaikissa jäsenvaltioissa 

kasvavat populistiset liikkeet ja 

ääriliikkeet ovat antaneet ja lietsoneet 

harhaanjohtavia tietoja EU:sta ja sen 

talousarviosta, mikä korostaa, että 

tarvitaan parempaa ja avoimempaa 

tiedottamista;  

Poistetaan. 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että Eurostatin tietojen 

mukaan unionin kansalaiset ovat 

optimistisia unionin tulevaisuuden suhteen, 

toisin kuin populistit väittävät; korostaa, 

että unionin olisi hoidettava tehtävänsä ja 

vastuunsa tehtävä enemmän 

kansalaistensa arjen parantamiseksi sekä 

nyt että jatkossa ja suojeltava heitä 

vilpillisiltä kauppatavoilta ja 

taloudellisilta käytännöiltä 

maailmanlaajuisilla markkinoilla sekä 

autettava heitä nauttimaan näiden 

markkinoiden eduista; korostaa, että on 

paneuduttava ilmastonmuutoksesta ja 

kansainvälisistä turvallisuusuhista 

aiheutuviin haasteisiin; katsoo, että 

kyetäkseen vastaamaan näihin odotuksiin 

ja sitoumuksiin unionin on toimivaltansa 

puitteissa parannettava suoritustaan, jotta 

se voi tukea kestävän kasvun ja 

työpaikkojen luomista, kaventaa EU:n 

kansalaisten elintasoeroja kaikilla 

alueillaan sekä noudattaa Eurooppa 2020 

-strategiaa, YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteita ja Pariisin sopimusta kaikilta 

osin; tähdentää, että Euroopan talouden 

ja unionin kansalaisten on 

valmistauduttava digitalisaation 

tarjoamiin mahdollisuuksiin; pitää 

vuoden 2019 muina merkittävinä 

haasteina paneutumista muuttoliikkeen 

2. korostaa, että toisin kuin EU 

väittää, unionin kansalaiset eivät ole 

optimistisia unionin tulevaisuuden suhteen, 

mikä on tullut selvästi esiin eri Euroopan 

maissa järjestetyissä useissa vaaleissa;  
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perimmäisiin syihin ja kaikenlaisen 

syrjinnän, kuten naisiin ja hlbti-

henkilöihin kohdistuvan syrjinnän, 

lakkauttamista;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että unionin vuoden 2019 

talousarviossa olisi tehostettava kaikkia 

välineitä, joilla voidaan puuttua 

nuorisotyöttömyyteen, etenkin unionin 

taloudellisesti jälkeen jääneillä alueilla, ja 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

yrittäjyyden, ammattitaidon ja 

liikkuvuuden parantamiseen ja 

tutkintojen tunnustamiseen koulutuksen 
ja ammatillisen koulutuksen kaikilla 

tasoilla, sekä tuettava kasvua, 

kilpailukykyä, työpaikkojen luomista, 

infrastruktuuriin, innovointiin ja 

tutkimukseen tehtäviä investointeja sekä 

pk-yrityksiä; korostaa, että 

nuorisotyöttömyydellä on suuri 

sosiaalinen vaikutus ja että se on yksi 

suurimmista haasteista unionin tasolla; 

3. katsoo, että unionin vuoden 2019 

talousarvion olisi oltava tehokkaampi, 

avoimempi ja tulossuuntautuneempi ja 

siinä olisi vähennettävä hallintomenoja ja 

tuhlausta ja otettava myös huomioon 

useissa jäsenvaltioissa vallitsevat 

taloudelliset rajoitteet; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. pitää myönteisenä Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

laajentamista ja tehostamista, sillä sen 

takuurahasto, jonka rahoitusta on lisätty, 

on avainasemassa unionin 

investointivajeen vähentämisessä; 

muistuttaa, että ESIR-takuurahastoa on 

rahoitettu osittain Horisontti 2020 

-puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa 

-välineen kustannuksella, vaikka 

molemmat ovat pitkän aikavälin 

tulevaisuuteen suuntautuneita ohjelmia; 

toteaa kantanaan olleen jo pitkään, että 

kaikki uudet aloitteet on rahoitettava 

uusilla määrärahoilla, ei siirtämällä 

rahoitusta muualta, ja että nykyisille 

ohjelmille aiheutunut vahinko on 

korjattava vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä; muistuttaa, että 

mahdollisimman suuri osa näiden 

ohjelmien leikkauksista olisi kumottava;  

13. pitää valitettavana, että Euroopan 

strategisten investointien rahastoa (ESIR) 

laajennettiin ja vahvistettiin, sillä se ei ole 

onnistunut täyttämään lupauksiaan 

kasvun takaamisesta ja työttömyyden 

torjumisesta ja on johtanut 

veronmaksajien rahojen täydelliseen 

tuhlaukseen;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. pitää myönteisenä, että jäsenvaltiot 

sitoutuivat äskettäin EU:n uudistettuun 

puolustusohjelmaan, jolla pyritään 

tehostamaan niin kovaa kuin pehmeää 

valtaa, ja katsoo, että tällä vastataan 

kansalaisten tuntemiin 

turvallisuushuoliin, kun lisääntyvä 

maailmanlaajuinen epävakaus lietsoo 

uudentyyppisiä uhkia; kannattaa 

komission äskettäistä aloitetta Euroopan 

puolustusteollisen kehittämisohjelman 

käynnistämisestä Euroopan 

puolustusrahaston ensimmäisenä 

vaiheena; edellyttää, että Euroopan 

puolustusteollinen kehittämisohjelma 

rahoitetaan pelkästään 

kohdentamattomalla liikkumavaralla 

ja/tai erityisvälineillä sen sijaan, että 

siirrettäisiin varoja nykyisistä ohjelmista; 

15. torjuu kaikki yritykset käyttää 

unionin talousarviota puolustukseen 

liittyviin tai luonteeltaan sotilaallisiin 

menoihin; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Tarkistus  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pyytää lisärahoitusta väkivaltaisia 

ääriliikkeitä unionissa ruokkivan 

radikalisoitumisilmiön torjumiseksi; 

katsoo, että tähän tavoitteeseen voidaan 

päästä edistämällä kotouttamista ja 

torjumalla syrjintää, rasismia, 

muukalaisvastaisuutta, fundamentalismia, 

vihapuhetta ja vihakirjoituksia; 

17. tukee jäsenvaltioiden toimia 

väkivaltaisia ääriliikkeitä unionissa 

ruokkivan islamistisen 

radikalisoitumisilmiön torjumiseksi; 

katsoo, että jäsenvaltiot voivat saavuttaa 

tämän tavoitteen tiukalla rajavalvonnalla 

ja edistämällä sulautumista ja torjumalla 

islamistista fundamentalismia, vihapuhetta 

ja vihakirjoituksia; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Tarkistus  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-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 

33. painottaa, että unionin politiikoilla 

ei ole onnistuttu estämään muuttovirtoja 

eikä ihmiskauppaa; tiedostaa, että vaikka 

viime varainhoitovuosina on osoitettu 

runsaasti määrärahoja muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin käsittelyyn, ratkaisua ei 

ole vieläkään löydetty; ilmaisee jälleen 

huolensa muun muassa sisäisen 

turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

asemasta muuttoliike- ja pakolaiskriisin 

seurausten hallinnan välineinä; 
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asetetaan EU:n naapurustoon tehtävät 

investoinnit, jotta voidaan paneutua 

alueen 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 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Tarkistus  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. korostaa, että liittymistä 

valmistelevan tukivälineen olisi muiden 

tavoitteiden ohella ensisijaisesti 

helpotettava poliittisia ja taloudellisia 

uudistuksia laajentumismaissa; kehottaa 

tässä yhteydessä komissiota arvioimaan 

edelleen liittymistä valmistelevan 

tukivälineen rahoitusta vuoden 2019 

talousarviota koskevassa ehdotuksessaan, 

kun otetaan huomioon Turkin poliittisen 

tilanteen heikentyminen sekä kiireellinen 

tarve puuttua yhä lisääntyvään 

radikalisoitumiseen Balkanin maissa; 

35. korostaa, että liittymistä 

valmistelevasta tukivälineestä ei saisi 

tukea Turkkia, sillä maa ei kunnioita 

useita vapauden ja demokratian 

perusperiaatteita; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Tarkistus  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III 

2017/2286(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  39 a.  pyytää, että unionin talousarvion 

maksusitoumusmäärärahoja ei lisätä 

ennen kuin on löydetty lopullinen 

ratkaisu maksattamatta olevien 

maksupyyntöjen suman vakauttamiseen; 

Or. en 

 

 


