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Tarkistus 1
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin talousarvio 
on ainutlaatuinen väline investointien 
edistämiseen ja että sitä olisi kriisiaikoina 
vahvistettava;

A. ottaa huomioon, että unionin talousarvio 
on muun muassa väline investointien 
edistämiseen ja että sitä olisi kriisiaikoina 
vahvistettava;

Or. de

Tarkistus 2
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin
talousarvio on ainutlaatuinen väline 
investointien edistämiseen ja että sitä olisi 
kriisiaikoina vahvistettava;

A. ottaa huomioon, että unionin 
talousarvion on kuvastettava 
jäsenvaltioiden tilannetta, jossa julkisiin 
varoihin kohdistuu yhä suuria paineita ja 
menot tasapainotetaan asianmukaisesti, 
jotta talousarviomäärärahoja ei ylitetä;

Or. en

Tarkistus 3
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää mahdollisena, että vuonna 2013 
kriisissä tapahtuu käänne parempaan 
päin, ja katsoo, ettei budjettipolitiikka 

1. katsoo, ettei budjettipolitiikka itsessään 
saisi jarruttaa kasvunäkymiä; toteaakin, 
että seuraavaan monivuotiseen 
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itsessään saisi jarruttaa kasvunäkymiä; 
toteaakin, että seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 
olisi sisällytettävä tasapuolisemmin sekä 
rajoittavia että työpaikkojen luomista ja 
työllistämistä edistäviä toimenpiteitä;

rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 
olisi sisällytettävä tasapuolisemmin sekä 
rajoittavia että työpaikkojen luomista ja 
työllistämistä edistäviä toimenpiteitä;

Or. de

Tarkistus 4
Zita Gurmai

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää mahdollisena, että vuonna 2013 
kriisissä tapahtuu käänne parempaan päin, 
ja katsoo, ettei budjettipolitiikka itsessään 
saisi jarruttaa kasvunäkymiä; toteaakin, 
että seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 
olisi sisällytettävä tasapuolisemmin sekä 
rajoittavia että työpaikkojen luomista ja 
työllistämistä edistäviä toimenpiteitä;

1. pitää mahdollisena, että vuonna 2013 
kriisissä tapahtuu käänne parempaan päin, 
ja katsoo, ettei budjettipolitiikka itsessään 
saisi jarruttaa kasvunäkymiä; toteaakin, 
että seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen vuosiksi 2014–2020 
olisi sisällytettävä tasapuolisemmin sekä 
rajoittavia että työpaikkojen luomista ja 
työllistämistä edistäviä toimenpiteitä 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevat politiikat;

Or. en

Tarkistus 5
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että vaaleja edeltävänä 
vuonna 2013 unionin tiedotustoimintaa 
olisi lisättävä, jotta kansalaisille voitaisiin 
jakaa tietoa heidän vaalioikeuksistaan ja 

Poistetaan.
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europarlamenttivaalien haasteista; 
katsoo, että kansalaisilla olisi oltava myös 
mahdollisuus saada tietoa unionin 
roolista ja sen jo toteuttamista toimista 
sekä mahdollisista tulevista toimista 
kriisin ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 6
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että vaaleja edeltävänä 
vuonna 2013 unionin tiedotustoimintaa
olisi lisättävä, jotta kansalaisille voitaisiin 
jakaa tietoa heidän vaalioikeuksistaan ja 
europarlamenttivaalien haasteista; katsoo, 
että kansalaisilla olisi oltava myös 
mahdollisuus saada tietoa unionin 
roolista ja sen jo toteuttamista toimista 
sekä mahdollisista tulevista toimista 
kriisin ratkaisemiseksi;

2. tähdentää, että vaaleja edeltävänä 
vuonna 2013 unionin tiedotustoiminnan
olisi oltava tasapainoista ja puolueetonta, 
jotta kansalaisille voitaisiin jakaa tietoa 
heidän vaalioikeuksistaan ja 
europarlamenttivaalien haasteista;

Or. de

Tarkistus 7
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana sitä, että unionin 
talousarvioon ei ole otettu lisärahoitusta 
Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuotta 2013 varten, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan, että 
teemavuoden tavoitteet otetaan todella 

Poistetaan.
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huomioon unionin toimintalinjoja 
toteutettaessa;

Or. en

Tarkistus 8
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana sitä, että unionin 
talousarvioon ei ole otettu lisärahoitusta 
Euroopan unionin kansalaisuuden 
teemavuotta 2013 varten, ja kehottaa 
komissiota varmistamaan, että 
teemavuoden tavoitteet otetaan todella 
huomioon unionin toimintalinjoja 
toteutettaessa;

3. toteaa, että unionin talousarvioon ei ole 
otettu lisärahoitusta Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuotta 2013 varten, ja 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
teemavuoden tavoitteet otetaan todella 
huomioon unionin toimintalinjoja 
toteutettaessa;

Or. de

Tarkistus 9
Andrew Duff

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan tason poliittisille 
puolueille ja eurooppalaisille säätiöille on 
osoitettava riittävä rahoitus, jotta ne 
voisivat täyttää perussopimusten mukaiset 
tehtävänsä kansalaisten tahdon 
ilmaisijoina.

5. katsoo, että Euroopan tason poliittisille 
puolueille ja eurooppalaisille säätiöille on 
osoitettava riittävä rahoitus, jotta ne 
voisivat täyttää perussopimusten mukaiset 
tehtävänsä kansalaisten tahdon 
ilmaisijoina; odottaa mielenkiinnolla 
komission ehdotusta sellaisen uuden 
osaston laatimisesta 
varainhoitoasetukseen, joka koskee 
yksinomaan Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ja on 
laadittu erityisesti tätä tarkoitusta 
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ajatellen.

Or. en

Tarkistus 10
Zita Gurmai

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että Euroopan tason poliittisille 
puolueille ja eurooppalaisille säätiöille on 
osoitettava riittävä rahoitus, jotta ne 
voisivat täyttää perussopimusten mukaiset 
tehtävänsä kansalaisten tahdon 
ilmaisijoina.

5. katsoo, että Euroopan tason poliittisille 
puolueille ja eurooppalaisille säätiöille on 
osoitettava riittävä rahoitus, jotta ne 
voisivat täyttää perussopimusten mukaiset 
tehtävänsä eurooppalaisen poliittisen 
tietoisuuden muovaajina ja kansalaisten 
tahdon ilmaisijoina.

Or. en

Tarkistus 11
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin pääsihteerille ja 
puhemiehistölle esittämänsä pyynnön 
laatia päivitetty versio pääsihteerin 
puhemiehistölle vuonna 2002 antamasta 
raportista, joka koskee kolmen 
työskentelypaikkakunnan ylläpitämisen 
kustannuksia, ja pyytää antamaan 
raportin loppuun saattamista varten 
asianmukaisen rahoituksen.

Or. en
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