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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
budjettivaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

Tarkistus 1
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

D. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 
311 artiklan mukaan unioni huolehtii siitä, 
että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi 
ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat ja että talousarvio rahoitetaan 
kokonaisuudessaan unionin omin varoin;

D. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 
311 artiklan mukaan unioni huolehtii siitä, 
että sillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi 
ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat 
varat ja että talousarvio rahoitetaan 
kokonaisuudessaan unionin omin varoin, ja 
että neuvoston on kuultava parlamenttia 
ennen kuin se hyväksyy omien varojen 
järjestelmän uudistamista koskevan 
uuden päätöksen sekä saatava 
parlamentin hyväksyntä ennen kuin se 
vahvistaa asetuksella omien varojen 
järjestelmää koskevat 
täytäntöönpanotoimenpiteet;

Tarkistus 2
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

J. ottaa huomioon, että EU:lla on oltava 
sekä talousarvio että talousarviomenettely, 
joissa on otettu kaikilta osin huomioon 
parlamentaarisen päätöksenteon ja 
valvonnan avoin ja demokraattinen 
perusolemus ja jotka perustuvat 
yhtenäisyyden ja yleispätevyyden 
periaatteisiin, joissa edellytetään, että tulot 
ja menot otetaan talousarvioon 

J. ottaa huomioon, että EU:lla on oltava 
sekä talousarvio että talousarviomenettely, 
joissa on otettu kaikilta osin huomioon 
parlamentaarisen päätöksenteon ja 
valvonnan avoin ja demokraattinen 
perusolemus ja jotka perustuvat 
yhtenäisyyden ja yleispätevyyden 
periaatteisiin, joissa edellytetään, että tulot 
ja menot otetaan talousarvioon 
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vähentämättä niitä toisistaan ja että sekä 
tuloista että menoista käydään julkista 
keskustelua ja äänestetään;

vähentämättä niitä toisistaan ja että sekä 
tuloista että menoista käydään julkista
keskustelua ja äänestetään parlamentissa;

Tarkistus 3
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

7. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 
310 artiklan mukaan talousarvioon 
otettujen tulojen ja menojen on oltava 
tasapainossa, minkä vuoksi talousarviosta 
ei voi syntyä julkista velkaa;

7. muistuttaa, että SEUT-sopimuksen 
310 artiklan mukaan talousarvioon 
otettujen tulojen ja menojen on oltava 
tasapainossa, minkä vuoksi talousarviosta 
ei voi syntyä julkisen talouden alijäämää;

Tarkistus 4
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

8. korostaa, että EU:n talousarvio on 
investointitalousarvio ja että 94 prosenttia 
sen kokonaistuotoista investoidaan 
jäsenvaltioihin tai unionin ulkoisiin 
ensisijaisiin tavoitteisiin; korostaa, että 
ilman EU:n talousarvion panosta julkiset 
investoinnit alueisiin ja jäsenvaltioihin 
laskisivat joko minimitasolle tai olisivat 
mahdottomia toteuttaa; katsoo, että EU:n 
talousarvion supistaminen estäisi koko 
unionin talouden kasvun ja heikentäisi sen 
kilpailukyvyn vahvuutta;

8. korostaa, että EU:n talousarvio on
ensisijaisesti investointitalousarvio ja että 
94 prosenttia sen kokonaistuotoista 
investoidaan jäsenvaltioihin tai unionin 
ulkoisiin ensisijaisiin tavoitteisiin;
korostaa, että ilman EU:n talousarvion 
panosta julkiset investoinnit alueisiin ja 
jäsenvaltioihin laskisivat joko 
minimitasolle tai olisivat mahdottomia 
toteuttaa; katsoo, että EU:n talousarvion 
supistaminen estäisi koko unionin talouden 
kasvun ja heikentäisi sen kilpailukyvyn 
vahvuutta;

Tarkistus 5
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

22. ottaa huomioon ne monenlaiset 
tehtävät, haasteet ja tavoitteet, joihin 
YMP:n avulla olisi reagoitava ja päästävä, 
ja muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on säilytettävä 
vähintään ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella; korostaa tässä 
yhteydessä YMP:n II pilarin tärkeää 
merkitystä panoksen antamisessa 
investointeihin ja työpaikkojen luomiseen 
maaseutualueilla sekä maatalousalan 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn kasvuun;

22. ottaa huomioon ne monenlaiset 
tehtävät, haasteet ja tavoitteet, joihin 
YMP:n avulla olisi reagoitava ja päästävä, 
ja muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
YMP:lle varainhoitovuonna 2013 
myönnettävät varat on säilytettävä 
vähintään ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella; korostaa tässä 
yhteydessä maatalouden tärkeää osuutta 
elintarviketurvan takaajana kaikissa 
jäsenvaltioissa sekä YMP:n II pilarin
tärkeää merkitystä panoksen antamisessa 
investointeihin ja työpaikkojen luomiseen 
maaseutualueilla sekä maatalousalan 
tehokkuuden ja kilpailukyvyn kasvuun;

Tarkistus 6
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

24. katsoo, että komission kohdentamassa 
kokonaistuessa vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueelle ei ole otettu riittävästi 
huomioon sitä, että alaa on vahvistettu 
Lissabonin sopimuksella ja että siihen 
liittyvät tehtävät ja haasteet ovat 
lisääntyneet;

24. katsoo, että komission kohdentamassa 
kokonaistuessa vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueelle ei ole otettu riittävästi 
huomioon sitä, että alaa on vahvistettu 
Lissabonin sopimuksella ja että siihen 
liittyvät tehtävät ja haasteet ovat 
lisääntyneet, etenkin rikollisuuden 
torjunnan ja maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikan alalla;

Tarkistus 7
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
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26 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

26. palauttaa mieliin kantansa siihen, että 
perussopimuksista johtuvien EU:n uusien 
velvoitteiden täyttäminen edellyttää 
asianmukaista lisärahoitusta suhteessa 
vuosien 2007–2013 monivuotiseen 
rahoituskehykseen, jotta unioni voi hoitaa 
tehtävänsä maailmanlaajuisena toimijana ja 
samalla täyttää jo aikaisemmin tekemänsä 
sitoumukset, joista tärkein on 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä; 
korostaa jäsenvaltioiden EU:lle tätä 
tarkoitusta varten antaman avustuksen 
täydentävää luonnetta ja sen vauhdittavaa 
vaikutusta siltä osin kuin sillä voidaan 
vaikuttaa alueisiin, joille kahdenvälistä 
apua ei anneta; tukee erityisesti 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimien 
yhteissuunnittelua;

26. palauttaa mieliin kantansa siihen, että 
perussopimuksista johtuvien EU:n uusien
velvoitteiden täyttäminen edellyttää 
asianmukaista lisärahoitusta suhteessa 
vuosien 2007–2013 monivuotiseen 
rahoituskehykseen, jotta unioni voi hoitaa 
tehtävänsä maailmanlaajuisena toimijana ja 
varmistaa, että sen tavoitteet, jotka 
koskevat demokratian, rauhan, 
solidaarisuuden ja vakauden edistämistä 
sekä köyhyyden vähentämistä naapuri- ja 
kumppanimaissa, toteutuvat, ja samalla 
täyttää jo aikaisemmin tekemänsä 
sitoumukset, joista tärkein on 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä; 
korostaa jäsenvaltioiden EU:lle tätä 
tarkoitusta varten antaman avustuksen 
täydentävää luonnetta ja sen vauhdittavaa 
vaikutusta siltä osin kuin sillä voidaan 
vaikuttaa alueisiin, joille kahdenvälistä 
apua ei anneta; tukee erityisesti 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimien 
yhteissuunnittelua; korostaa, että unionin 
kansainväliset velvoitteet ovat lisääntyneet 
ja että on kehitetty uusia välineitä, kuten 
ulkosuhdehallinto; korostaa, että kun 
unionilla on pyrkimys kehittää yhteistä 
ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa, sen on saatava 
aikaan myös tuloksia;

Tarkistus 8
Luonnos väliaikaiseksi mietinnöksi
Päätöslauselmaesitys
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62 kohta

Budjettivaliokunnan 
päätöslauselmaesitys 

(mietintöluonnos PE 496.558v01-00)

Tarkistus

62. on valmis käynnistämään tiiviin 
keskustelun neuvoston kanssa sekä 
rahoituskehysasetuksesta että toimielinten 
sopimuksesta, ja pyytää neuvostoa 
tiivistämään yhteyksiään kaikilla tasoilla 
22.–23. marraskuuta pidettävää 
Eurooppa-neuvostoa varten;

62. on valmis käynnistämään tiiviin 
keskustelun neuvoston kanssa sekä 
rahoituskehysasetuksesta että toimielinten 
sopimuksesta, ja pyytää neuvostoa 
tiivistämään yhteyksiään kaikilla tasoilla 
22.–23. marraskuuta pidettävää 
Eurooppa-neuvostoa varten; korostaa, että 
monivuotisesta rahoituskehyksestä on 
päästävä sopimukseen mahdollisimman 
nopeasti, koska asian viivästyminen 
heikentäisi mahdollisuuksia käyttää EU:n 
talousarvion määrärahoja tehokkaasti, 
kun otetaan huomioon Euroopan 
talouksiin tällä hetkellä kohdistuvat 
rahoituskriisistä aiheutuvat haasteet;
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