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Tarkistus 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että parlamentti 
määritteli vuoden 2020 talousarvion 
valmistelua koskevista yleisistä 
suuntaviivoista 14. maaliskuuta 2019 
antamassaan päätöslauselmassa vuoden 
2020 talousarvion selkeiksi poliittisiksi 
painopisteiksi sen, että se on silta tulevaan 
Eurooppaan, ja sen, että se saa aikaan 
eurooppalaista lisäarvoa; toistaa olevansa 
vahvasti sitoutunut näihin painopisteisiin 
ja esittää seuraavan kannan 
varmistaakseen asianmukaisen 
rahoitustason niitä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

1. panee merkille, että parlamentti 
määritteli vuoden 2020 talousarvion 
valmistelua koskevista yleisistä 
suuntaviivoista 14. maaliskuuta 2019 
antamassaan päätöslauselmassa vuoden 
2020 talousarvion selkeät poliittiset 
painopisteet;
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Tarkistus 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että unionin talousarvio 
ei anna konkreettisia ratkaisuja 
kansalaisten poliittisina painopisteinä 
pitämiin kysymyksiin; korostaa, että 
jäsenvaltioilla on edelleen lukuisia 
haasteita, ja on vakuuttunut siitä, että 
unionin kansalaiset odottavat, että vuoden 
2020 talousarvio on tehokkaampi, 
avoimempi ja tulosperusteisempi, että 
siinä tehdään konkreettisia vähennyksiä 
hallintomenoihin ja että veronmaksajien 
rahoja käytetään tehokkaasti ja 
vastuullisesti; painottaa tarvetta arvioida 
asianmukaisesti, mitä varoja voitaisiin 
hallinnoida paremmin kansallisella 
tasolla, jotta varmistettaisiin kaikilta osin 
toissijaisuusperiaatteen noudattaminen;
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Tarkistus 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. muistuttaa parlamentin kannasta, 
jonka mukaan vuoden 2020 talousarvion 
olisi pohjustettava vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä ja tarjottava 
vankka lähtökohta uusien unionin 
ohjelmien ja toimintapolitiikkojen 
käynnistämiselle; palauttaa lisäksi 
mieliin, että vuosi 2020 on nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen 
vuosi ja sen vuoksi unionille viimeinen 
mahdollisuus päästä lähemmäksi 
tavoitetta täyttää tämän kauden poliittiset 
sitoumuksensa, mukaan lukien unionin 
ilmastotavoitteen saavuttaminen, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpano ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin toteuttaminen; 
korostaa tässä yhteydessä, että unionin 
talousarviossa on arvioitava unionin 
politiikkojen kokonaisvaikutuksia 
sukupuolten tasa-arvoon ja otettava nämä 
vaikutukset täysin huomioon 
(sukupuolitietoinen budjetointi) ja 
edistettävä näin sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia;

2. muistuttaa parlamentin kannasta, 
jonka mukaan vuoden 2020 talousarvion 
olisi pohjustettava vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä;
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Tarkistus 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
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Mietintö A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee merkille talousarvioesitystä 
koskevan neuvoston kannan, jonka 
mukaan maksusitoumusmäärärahoja 
leikattaisiin 1,51 miljardia euroa komission 
ehdotukseen nähden; katsoo, että 
neuvoston leikkaukset ovat täysin 
ristiriidassa unionin painopisteiden 
kanssa, niitä ei voida perustella 
vastaanottokyvyllä ja niiden tarkoituksena 
on perääntyä kaikista parlamentin 
aiempina varainhoitovuosina 
nimenomaan pyytämistä ja 
aikaansaamista lisäyksistä; päättää siksi 
pääsääntöisesti palauttaa kaikkien niiden 
budjettikohtien, joihin neuvosto teki 
leikkauksia, määrärahat 
talousarvioesityksen tasolle sekä toiminta- 
että hallintomenojen osalta ja ottaa 
kantansa lähtökohdaksi 
talousarvioesityksen;

3. suhtautuu myönteisesti 
talousarvioesitystä koskevaan neuvoston 
kantaan, jonka mukaan 
maksusitoumusmäärärahoja leikattaisiin 
1,51 miljardia euroa komission 
ehdotukseen nähden, ja kehottaa 
toteuttamaan menojen tehokkaan 
uudelleenarvioinnin, jotta saadaan 
mahdollisimman paljon aikaan säästöjä 
hankkeissa, jotka eivät toistaiseksi ole 
tuottaneet todellista lisäarvoa;

Or. en



AM\1190850FI.docx PE637.857v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

16.10.2019 A9-0017/5

Tarkistus 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
ID-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. hyväksyy yleisesti erillisvirastojen 
talousarviotarpeita koskevan komission 
ennakkoarvion; katsoo näin ollen, että 
kaikki neuvoston ehdottamat leikkaukset 
vaarantaisivat erillisvirastojen 
moitteettoman toiminnan ja että 
erillisvirastot eivät niiden myötä pystyisi 
suoriutumaan tehtävistään; ehdottaa 
kohdennettuja lisäyksiä niiden virastojen 
määrärahoihin, joille tulee lisätehtäviä tai 
joiden työmäärä kasvaa uusien 
haasteiden vuoksi;

11. pyytää Euroopan unionin 
erillisvirastojen roolin kattavaa 
uudelleenarviointia, jossa tarkasteltaisiin, 
voisivatko komission nykyiset pääosastot 
tai jäsenvaltiot suorittaa virastojen 
tehtävät ja saavuttaa niiden tavoitteet 
paremmin, jotta vältyttäisiin roolien ja 
kulujen päällekkäisyyksiltä ja myös 
lisättäisiin avoimuutta;

Or. en


