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11.12.2018 A8-0454/11 

Tarkistus  11 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. pitää valitettavana, ettei 

vähävaraisimmille suunnatun 

eurooppalaisen avun rahaston 

määrärahoja ole lisätty, vaikka 

köyhyydessä elävien ihmisten määrä 

unionissa kasvaa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Tarkistus  12 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. pitää valitettavana unionin nykyistä 

militarisointikehitystä yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ja uuden Euroopan 

puolustusteollisen kehittämisohjelman 

määrärahalisäyksen avulla; 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/13 

Tarkistus  13 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. katsoo, että monikansallisten 

yhtiöiden ja kaikkein rikkaimpien 

yksityishenkilöiden harjoittaman 

korruption ja veropetosten tehokkaan 

torjunnan avulla jäsenvaltioiden 

talousarvioihin voitaisiin palauttaa 

komission arvion mukaan tuhat miljardia 

euroa vuodessa; toteaa, että unioni ei 

toimi riittävästi tässä asiassa; korostaa 

tässä yhteydessä, että on perustettava 

kiireellisesti unionin viranomainen, jolla 

on valtuudet torjua veropetoksia ja 

veronkiertoa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.12.2018 A8-0454/14 

Tarkistus  14 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. pitää valitettavana, että toistaiseksi ei 

ole päästy sopimukseen digitaalialan 

monikansallisten yritysten 

eurooppalaisesta verotuksesta, unionin 

finanssitransaktioverosta tai yhteisestä 

yhdistetystä yhteisöveropohjasta, jotka 

voisivat kaikki edistää siirtymistä 

oikeudenmukaisempaan 

verotusjärjestelmään unionissa ja voisivat 

lisätä unionin talousarvion omien varojen 

osuutta; 

Or. en 



 

AM\1171928FI.docx  PE631.604v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Tarkistus  15 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 c. katsoo, että unionin talousarviossa 

olisi varattava riittävät varat taloudellisen, 

sosiaalisen ja alueellisen 

yhteenkuuluvuuden toteuttamiselle 

unionin syrjäisimmillä alueilla sekä näitä 

alueita koskeville erityistoimenpiteille, 

joista määrätään Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 

artiklassa, niiden tavoitteiden ja 

periaatteiden mukaisesti, jotka 

vahvistetaan komission 24. lokakuuta 

2017 antamassa tiedonannossa 

”Vahvempi ja uudistettu strateginen 

kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden 

kanssa”(COM(2017)0623); 

Or. en 
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11.12.2018 A8-0454/16 

Tarkistus  16 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee tyytyväisenä merkille, että 

EUH:n strategisen viestinnän valmiuksia 

koskevan budjettikohdan määrärahoja on 

lisätty, jotta unioni voi toteuttaa 

vahvempia koordinoituja toimia 

disinformaation haasteeseen 

vastaamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


