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18.10.2018 A8-0313/54 

Tarkistus  54 

Marco Zanni, André Elissen 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että ennen Yhdistyneen 

kuningaskunnan eroa unionista unioni 

tarvitsee riittävästi talousarviovaroja 

vastatakseen kansalaisten odotuksiin, 

voidakseen käsitellä tehokkaasti edellä 

mainittuja lukuisia prioriteetteja ja 

edessään olevia haasteita ja parantaakseen 

kansalaistensa arkielämää; 

2. korostaa, että jäsenvaltioilla on 

edelleen lukuisia haasteita, ja on 

vakuuttunut, että unionin kansalaiset 

odottavat, että unionin talousarvio olisi 

tehokkaampi, avoimempi ja enemmän 

tuloksiin perustuva ja että hallintomenoja 
ja varojen tuhlausta vähennettäisiin 

konkreettisesti; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/55 

Tarkistus  55 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että otsakkeen 3 

määrärahoja on käytetty viime vuosina 

paljon muuttoliike- ja pakolaishaasteen 

ratkaisemiseen ja näitä toimia olisi 

jatkettava ja vahvistettava niin paljon ja 

niin kauan kuin se on tarpeen; kehottaa 

komissiota valvomaan aktiivisesti, että 

otsakkeessa 3 on riittävästi määrärahoja, 

ja hyödyntämään kattavasti kaikkia 

käytettävissä olevia välineitä vastatakseen 

oikea-aikaisesti mahdollisiin 

lisärahoitusta edellyttäviin 

ennakoimattomiin tapahtumiin 

muuttoliikkeen alalla sekä kiinnittämään 

erityistä huomiota Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 

artiklassa tarkoitettuihin 

saaristoalueisiin; on päättänyt lisätä 

turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahaston määrärahoja, jotta 

maahanmuuttoon liittyvät unionin tarpeet 

voidaan kattaa täysin ja jotta voidaan 

etenkin tukea jäsenvaltioita 

turvapaikanhakijoiden ja muuttajien 

vastaanotto-olosuhteiden ja 

kotouttamistoimenpiteiden ja -käytäntöjen 

parantamisessa ja jäsenvaltioiden välisen 

yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon 

lisäämisessä sekä oikeudenmukaisten ja 

tehokkaiden palauttamisstrategioiden 

kehittämisessä; toteaa jälleen, että 

otsakkeen 3 enimmäismäärä on 

8. korostaa, että otsakkeen 3 

määrärahoja on käytetty viime vuosina 

paljon muuttoliike- ja pakolaiskriisin 

ratkaisemiseen ilman merkittäviä tuloksia; 
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riittämätön, jotta siitä voitaisiin rahoittaa 

asianmukaisesti näistä tavoitteista 

johtuvia sisäisiä tarpeita sekä muita 

ensisijaisia ohjelmia, esimerkiksi 

terveyden, elintarvikkeiden 

turvallisuuden, yleisen turvallisuuden, 

oikeuden, kansalaisuuden ja kulttuurin 

alalla; katsoo, että paikallisviranomaisia, 

jotka ovat halukkaita tukemaan unionin 

uudelleensijoittamisohjelmaa, olisi 

tuettava edelleen turvapaikka-, 

maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

suoraan hallinnoiduista varoista; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/56 

Tarkistus  56 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. pitää myönteisenä sitoutumista 

unionin uudistettuun puolustusohjelmaan 

ja etenkin sopimusta Euroopan 

puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta; 

ilmaisee aikomuksensa kiinnittää erityistä 

huomiota siihen, että komissio panee 

täytäntöön Euroopan puolustusteollisesta 

kehittämisohjelmasta ja Euroopan 

solidaarisuusjoukoista tehdyt sopimukset, 

jotka olisi tarkoitus esittää komission 

lokakuussa 2018 antamassa 

oikaisukirjelmässä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/57 

Tarkistus  57 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. korostaa unionin virastojen 

merkittävää roolia oikeus- ja sisäasioissa 

jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 

edistämisessä, jotta voidaan ratkaista 

unionin kansalaisten suurimpia 

huolenaiheita; on päättänyt lisätä 

Europolin, CEPOLin, eu-LISAn, 

Eurojustin ja EPPOn määrärahoja ja 

henkilöstöä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/58 

Tarkistus  58 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. toistaa kannattavansa oikeuksia, 

tasa-arvoa, kansalaisuutta ja oikeutta 

koskevia ohjelmia; on päättänyt lisätä 

syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa yleisesti 

käsittelevien välineiden 

maksusitoumusmäärärahoja ja erityisesti 

Daphne-ohjelman määrärahoja sekä 

torjua sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 

ja panna täytäntöön naisten ja 

hlbtqi+-ihmisten oikeudet; 

Poistetaan. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/59 

Tarkistus  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

57 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. kannattaa ehdollisuuden 

periaatteen mukaisesti Turkille 

osoitettujen määrien vähentämistä 

kaikissa budjettikohdissa, kun otetaan 

huomioon jatkuva taantuminen 

oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja 

ihmisoikeuksien noudattamisessa; toteaa, 

että samalla olisi vahvistettava edelleen 

suoraa tukea kansalaisyhteiskunnalle 

sekä ihmisten väliseen kanssakäymiseen; 

57. korostaa tarvetta lopettaa kaikki 

Turkille myönnettävä rahoitus, sillä maa 

rikkoo useita vapauden ja demokratian 

perusperiaatteita; 

Or. en 

 


