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Tarkistus 17
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
I osa – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata 
nopeasti sellaisiin kolmansien maiden 
yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka johtuvat 
tapahtumista, joita ei voitu ennakoida 
talousarviota laadittaessa, ja se on 
tarkoitettu ensisijaisesti humanitaarisia 
toimia varten ja tilanteen edellyttäessä 
myös siviilikriisinhallintaa ja 
pelastuspalvelua varten sekä sellaisia 
tilanteita varten, joissa muuttovirrat 
unionin ulkorajoilla aiheuttavat erityisen 
suuria paineita.

10. Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata 
nopeasti sellaisiin kolmansien maiden 
yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka johtuvat 
tapahtumista, joita ei voitu ennakoida 
talousarviota laadittaessa; se on tarkoitettu 
yksinomaan humanitaarisia toimia ja 
siviilipelastuspalvelua varten;

Or. de

Tarkistus 18
Anneli Jäätteenmäki

Sopimusluonnos
I osa – 10 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata 
nopeasti sellaisiin kolmansien maiden 
yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka johtuvat 
tapahtumista, joita ei voitu ennakoida 
talousarviota laadittaessa, ja se on 
tarkoitettu ensisijaisesti humanitaarisia 
toimia varten ja tilanteen edellyttäessä 
myös siviilikriisinhallintaa ja 
pelastuspalvelua varten sekä sellaisia 
tilanteita varten, joissa muuttovirrat 
unionin ulkorajoilla aiheuttavat erityisen 
suuria paineita.

10. Hätäapuvarauksella on tarkoitus vastata 
nopeasti sellaisiin kolmansien maiden 
yksittäisiin avuntarpeisiin, jotka johtuvat 
tapahtumista, joita ei voitu ennakoida 
talousarviota laadittaessa, ja se on 
tarkoitettu ensisijaisesti humanitaarisia 
toimia varten ja tilanteen edellyttäessä 
myös siviilikriisinhallintaa ja 
pelastuspalvelua varten sekä sellaisia 
tilanteita varten, joissa muuttovirrat 
unionin ulkorajoilla aiheuttavat erityisen 
suuria paineita, mutta silloinkin avun on 
kohdennuttava kolmansille maille.

Or. fi
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Tarkistus 19
Nadezhda Neynsky

Sopimusluonnos
I osa – 10 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 
350 miljoonaa euroa (vuoden 2011 
hintoina), ja se on käytettävissä vuoteen 
n + 1 saakka varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Hätäapuvaraus otetaan 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 
varauksena. Vuotuisesta määrästä 
käytetään ensin aiemmilta vuosilta peräisin 
olevat määrät aikajärjestyksessä. Se osa 
vuoden n vuosittaisesta määrästä, jota ei 
käytetä vuoden n + 1 kuluessa, 
peruuntuu.

Hätäapuvarauksen vuotuinen määrä on 350 
miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).
Vuoden n vuotuisesta määrästä 
käyttämättä jäävä osa voidaan käyttää 
muulloin monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana. Hätäapuvaraus 
otetaan Euroopan unionin yleiseen
talousarvioon varauksena. Vuotuisesta 
määrästä käytetään ensin aiemmilta 
vuosilta peräisin olevat määrät 
aikajärjestyksessä.

Or. en

Tarkistus 20
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
I osa – 13 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13. Euroopan globalisaatiorahastosta on 
tarkoitus tarjota lisätukea työntekijöille, 
jotka kärsivät maailmankaupassa 
tapahtuneiden suurten rakennemuutosten 
seurauksista, jotta kyseisiä työntekijöitä 
voitaisiin auttaa pääsemään takaisin 
työmarkkinoille, ja globalisaation 
vaikutuksista kärsiville viljelijöille.

13. Euroopan globalisaatiorahastosta on 
tarkoitus tarjota lisätukea erityisesti 
naispuolisille ja nuorille 
maailmankaupassa tapahtuneiden suurten 
rakennemuutosten vuoksi irtisanotuille
työntekijöille, jotta kyseisiä työntekijöitä 
voitaisiin auttaa pääsemään takaisin 
työmarkkinoille, ja globalisaation 
vaikutuksista kärsiville viljelijöille.

Or. de
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Tarkistus 21
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
I osa – 14 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14. Maatalousalan kriisejä varten 
tarkoitetusta varauksesta on tarkoitus 
tarjota alalle lisätukea maataloustuotteiden 
tuotantoon tai jakeluun vaikuttavissa 
merkittävissä kriiseissä, jos tukea ei voida 
rahoittaa otsakkeen 2 enimmäismäärien 
puitteissa.

14. Maatalousalan kriisejä varten 
tarkoitetusta varauksesta on tarkoitus 
tarjota alalle lisätukea maataloustuotteiden 
tuotantoon vaikuttavissa merkittävissä 
kriiseissä, jos tukea ei voida rahoittaa 
otsakkeen 2 enimmäismäärien puitteissa.

Or. de

Tarkistus 22
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
II osa – 19 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio sitoutuu pitämään Euroopan 
parlamentin ajan tasalla neuvottelujen 
valmisteluista ja edistymisestä, myös 
niiden budjettivaikutuksista.

Komissio sitoutuu pitämään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston ajan tasalla 
neuvottelujen valmisteluista ja niiden 
edistymisestä, myös niiden 
budjettivaikutusten osalta.

Or. de

Tarkistus 23
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
II osa – 21 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Euroopan parlamentista asianomaisten 
kahden valiokunnan puheenjohtajistot

– Euroopan parlamentista asianomaisten 
kahden valiokunnan puheenjohtajistot sekä 
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yksi jäsen kaikista Euroopan 
parlamentissa edustettuina olevista 
poliittisista ryhmistä

Or. de

Tarkistus 24
Nadezhda Neynsky

Sopimusluonnos
II osa – 21 kohta – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– komissiosta tarvittaessa asianomaisen 
pääosaston pääjohtaja tai johtaja

Or. en

Tarkistus 25
Nadezhda Neynsky

Sopimusluonnos
II osa – 21 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kutsutaan näihin kokouksiin. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Nadezhda Neynsky

Sopimusluonnos
II osa – 21 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Neuvosto pyytää Euroopan parlamentilta 
lausunnon yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevista 
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tärkeimmistä näkökohdista ja 
perusvalinnoista ja varmistaa tällöin, että 
se saa ennen sellaisten yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevien 
päätösten tekemistä, joilla on 
rahoitusvaikutuksia, riittävästi tietoa, jotta 
se voi antaa tietoon perustuvia 
suosituksia. Euroopan parlamentti voi 
laatia poliittisia suuntaviivoja päätöksille, 
jotka johtavat YTPP-toimien 
aloittamiseen, niitä koskevan 
toimeksiannon tarkistamiseen ja niiden 
päättämiseen.

Or. en

Tarkistus 27
Anneli Jäätteenmäki

Sopimusluonnos
II osa – 21 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa budjettivallan käyttäjälle 
neljännesvuosittain tiedot YUTP-toimien 
toteuttamisesta sekä arvion loppuvuoden 
rahoitustilanteesta.

Komissio antaa budjettivallan käyttäjälle 
neljännesvuosittain tiedot YUTP-toimien 
toteuttamisesta sekä arvion loppuvuoden 
rahoitustilanteesta. Tiedot annetaan aina 
kirjallisesti ja budjettivallan käyttäjän 
pyynnöstä myös suullisesti.

Or. fi

Tarkistus 28
Sabine Lösing

Sopimusluonnos
II osa – 23 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

23. Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio pyrkivät kunakin vuonna 
pääsemään heti vuotuisen 

23. Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio pyrkivät kunakin vuonna 
pääsemään heti vuotuisen 
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talousarviomenettelyn alkuvaiheessa 
yhteisymmärrykseen hallintomenojen 
jaosta. Kunkin toimielimen menoarviot 
sisältävät arviot henkilöstösääntöihin 
tehtyjen muutosten mahdollisista 
talousarviovaikutuksista. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sopivat 
varmistavansa, että nämä vaikutukset 
otetaan huomioon kaikki toimielimet 
kattavissa hyväksytyissä määrärahoissa.

talousarviomenettelyn alkuvaiheessa 
yhteisymmärrykseen hallintomenojen 
jaosta. Kunkin toimielimen menoarviot 
sisältävät arviot henkilöstösääntöihin 
tehtyjen muutosten mahdollisista 
talousarviovaikutuksista. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto sopivat 
varmistavansa, että nämä vaikutukset 
otetaan huomioon kaikki toimielimet 
kattavissa hyväksytyissä määrärahoissa.
Toimielimet pyrkivät tällöin huolehtimaan 
siitä, ettei hallintomäärärahoja tuhlata.

Or. de


