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Tarkistus 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Pääluokka III – Komissio)
Olivier Chastel (muut pääluokat)
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. palauttaa mieliin, että 
sovittelukomitea pääsi 
yhteisymmärrykseen vuoden 2021 
talousarvion sisällöstä komission 
4. joulukuuta 2020 esittämän yhteisten 
päätelmien luonnoksen nro 4 pohjalta ja 
kehotti komissiota esittämään 
yhteisymmärrystä ilmentävän toisen 
esityksen talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2021 heti, kun on 
riittävät vakuudet siitä, että SEUT:n 312 
artiklan 1 kohtaa voidaan noudattaa; panee 
merkille, että yhteisten päätelmien 
luonnoksiin sisältyy viisi lausumaa, 
mukaan lukien lausuma lapsiköyhyyden 
torjunnasta Euroopan sosiaalirahasto 
plussan puitteissa sekä lausuma covid-19-
kriisin vaikutuksiin puuttumisesta aloilla, 
kuten matkailu ja pk-yritykset, joihin kriisi 
on iskenyt pahiten, sekä henkilöihin, joihin 
kriisi on vaikuttanut eniten;

2. palauttaa mieliin, että 
sovittelukomitea pääsi 
yhteisymmärrykseen vuoden 2021 
talousarvion sisällöstä komission 
4. joulukuuta 2020 esittämän yhteisten 
päätelmien luonnoksen nro 4 pohjalta ja 
kehotti komissiota esittämään 
yhteisymmärrystä ilmentävän toisen 
esityksen talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2021 heti, kun on 
riittävät vakuudet siitä, että SEUT:n 312 
artiklan 1 kohtaa voidaan noudattaa; panee 
merkille, että yhteisten päätelmien 
luonnoksiin sisältyy viisi lausumaa, 
mukaan lukien lausuma lapsiköyhyyden 
torjunnasta Euroopan sosiaalirahasto 
plussan puitteissa sekä lausuma covid-19-
kriisin vaikutuksiin puuttumisesta aloilla, 
kuten matkailu ja pk-yritykset, joihin kriisi 
on iskenyt pahiten, sekä henkilöihin, joihin 
kriisi on vaikuttanut eniten; korostaa 
kuitenkin, etteivät komission lausumat 
riitä torjumaan lapsiköyhyyttä tai 
tukemaan pahoin kärsineitä matkailu- ja 
pk-yritysaloja; kehottaa komissiota 
muuntamaan nämä lausumat 
konkreettisiksi toimiksi lisäämällä 
asianomaisten ohjelmien, muun muassa 
lapsitakuurahaston, rahoitusta;
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Tarkistus 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Pääluokka III – Komissio)
Olivier Chastel (muut pääluokat)
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on tyytyväinen siihen, että 
sovitteluneuvotteluissa hyväksytty 
185 miljoonan euron lisäys 
oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetun 
ensimmäisen talousarvioesityksen tasoon 
nähden vastaa parlamentin tärkeimpiä 
poliittisia painopisteitä; toteaa, että 
lisäyksiin sisältyy 60,3 miljoonaa euroa 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikenneosioon, 42 miljoonaa euroa Life-
ohjelmaan, 25,7 miljoonaa euroa 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan, 
6,6 miljoonaa euroa perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelmaan (josta 4,8 miljoonaa 
Daphne-ohjelmaan), 2,7 miljoonaa euroa 
oikeusalan ohjelmaan, 25 miljoonaa euroa 
humanitaariseen apuun osana monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä hyväksyttyä 
500 miljoonan euron lisäystä vuosiksi 
2021–2027, 10,2 miljoonaa euroa 
UNRWA:lle naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) puitteissa sekä 7,3 miljoonaa 
euroa Euroopan syyttäjänvirastolle 
pääasiassa henkilöstölisäyksiä varten; 
panee lisäksi merkille, että 
oikaisukirjelmään nro 1/2020 oli jo 
sisällytetty lisäykset Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaan ja Erasmus+- ja 
EU4Health-ohjelmiin monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen 

4. on tyytyväinen siihen, että 
sovitteluneuvotteluissa hyväksytty 
185 miljoonan euron lisäys 
oikaisukirjelmällä nro 1/2020 muutetun 
ensimmäisen talousarvioesityksen tasoon 
nähden vastaa parlamentin tärkeimpiä 
poliittisia painopisteitä; toteaa, että 
lisäyksiin sisältyy 60,3 miljoonaa euroa 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikenneosioon, 42 miljoonaa euroa Life-
ohjelmaan, 25,7 miljoonaa euroa 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan, 
6,6 miljoonaa euroa perusoikeuksien ja 
arvojen ohjelmaan (josta 4,8 miljoonaa 
Daphne-ohjelmaan), 2,7 miljoonaa euroa 
oikeusalan ohjelmaan, 25 miljoonaa euroa 
humanitaariseen apuun osana monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä hyväksyttyä 
500 miljoonan euron lisäystä vuosiksi 
2021–2027, 10,2 miljoonaa euroa 
UNRWA:lle naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) puitteissa sekä 7,3 miljoonaa 
euroa Euroopan syyttäjänvirastolle 
pääasiassa henkilöstölisäyksiä varten; 
panee lisäksi merkille, että 
oikaisukirjelmään nro 1/2020 oli jo 
sisällytetty lisäykset Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmaan ja Erasmus+- ja 
EU4Health-ohjelmiin monivuotista 
rahoituskehystä koskevien neuvottelujen 
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tuloksen huomioon ottamiseksi; tuloksen huomioon ottamiseksi; toteaa 
kuitenkin, että 185 miljoonan euron lisäys 
ei vielä riitä torjumaan covid-19-kriisin 
moninaisia ja valtavia vaikutuksia; 
palauttaa mieliin, että kyseinen määrä on 
huomattavasti pienempi kuin 
sovittelujakson alussa parlamentin 
alkuperäisessä valtuutuksessa esitetty 
määrä;

Or. en



AM\1220996FI.docx PE662.804v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

16.12.2020 A9-0267/3

Tarkistus 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (Pääluokka III – Komissio)
Olivier Chastel (muut pääluokat)
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että 
parlamentti onnistui saamaan läpi 
vaatimuksensa komission ensimmäisessä 
talousarvioesityksessä ehdottamaan 
nimikkeistöön verrattuna eriytetymmästä 
budjettinimikkeistöstä, joka koskee 
NDICI-välinettä, Erasmus+-ohjelmaa, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; 
katsoo, että näiden muutosten ansiosta 
parlamentti ja neuvosto voivat paremmin 
hoitaa päätöksentekotehtävänsä 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja 
valvoa talousarvion toteuttamista; pitää 
kuitenkin valitettavana, etteivät neuvosto ja 
komissio päässeet sovittelussa 
yhteisymmärrykseen parlamentin 
ehdottamasta yksityiskohtaisemmasta 
nimikkeistöstä etenkin turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineen sekä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen osalta eivätkä 
tarkemmasta eriyttämisestä NDICI-
välineen osalta etenkin naapuruuspolitiikan 
osiossa;

8. on tyytyväinen siihen, että 
parlamentti onnistui saamaan läpi 
vaatimuksensa komission ensimmäisessä 
talousarvioesityksessä ehdottamaan 
nimikkeistöön verrattuna eriytetymmästä 
budjettinimikkeistöstä, joka koskee 
NDICI-välinettä, Erasmus+-ohjelmaa, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; 
korostaa erityisesti, että on tärkeää luoda 
erillinen budjettikohta 
työntekijäjärjestöille suunnattuja tiedotus- 
ja koulutustoimia varten; katsoo, että 
näiden muutosten ansiosta parlamentti ja 
neuvosto voivat paremmin hoitaa 
päätöksentekotehtävänsä vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä ja valvoa 
talousarvion toteuttamista; pitää kuitenkin 
valitettavana, etteivät neuvosto ja komissio 
päässeet sovittelussa yhteisymmärrykseen 
parlamentin ehdottamasta 
yksityiskohtaisemmasta nimikkeistöstä 
etenkin turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälineen sekä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen osalta eivätkä 
tarkemmasta eriyttämisestä NDICI-
välineen osalta etenkin naapuruuspolitiikan 
osiossa;
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