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Tarkistus 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 27. kesäkuuta 
2013 korkeimmalla poliittisella tasolla
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen vuosien 2014–
2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä) ja katsoo, että se on 
paras saavutettavissa oleva 
sopimusratkaisu, kun otetaan huomioon 
nykyiset olosuhteet ja voimassaolevat 
menettelyt; aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

1. hylkää 27. kesäkuuta 2013 parlamentin, 
puheenjohtajavaltio Irlannin ja komission 
välillä saavutetun poliittisen sopimuksen
vuosien 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä), koska kyseisessä 
sopimuksessa ei oteta lainkaan huomioon 
ensisijaisia tavoitteita ja näkökohtia, 
joiden avulla voitaisiin nujertaa nykyinen 
yhteiskunnallinen kriisi ja talous- ja 
finanssikriisi ja lievittää siten useiden 
EU:n jäsenvaltioiden nykyistä sosiaalista 
ahdinkoa; korostaa, että tämä unionia 
seuraavan seitsemän vuoden ajan sitova 
sopimus sekä toimenpiteet, joita 
Eurooppa-neuvosto, komissio, Euroopan 
keskuspankki ja Kansainvälinen 
valuuttarahasto toteuttavat sosiaalisen 
kriisin ja talous- ja finanssikriisin 
torjumiseksi, lisäävät työttömyyttä jyrkästi 
ja johtavat palkkojen tuntuvaan 
leikkaamiseen, eläkeiän nostamiseen ja 
julkisten menojen supistamiseen 
tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen ja 
terveydenhuollon kaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 2
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
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1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 27. kesäkuuta 
2013 korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen vuosien 2014–
2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä) ja katsoo, että se on 
paras saavutettavissa oleva 
sopimusratkaisu, kun otetaan huomioon 
nykyiset olosuhteet ja voimassaolevat 
menettelyt; aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

1. hylkää 27. kesäkuuta 2013 
korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutetun poliittisen 
sopimuksen vuosien 2014–2020 
monivuotisesta rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä), koska tulos on kaukana 
parlamentin alkuperäisestä 
neuvottelukannasta eikä vastaa 
mihinkään niistä tärkeimmistä 
pyynnöistä, jotka parlamentti esitti 
selvällä äänten enemmistöllä 
13. maaliskuuta 2013 hyväksymässään 
päätöslauselmassa ja joita ovat 
esimerkiksi tulevaisuuteen tähtääviin 
toimiin tehtävien investointien 
huomattava lisääminen, rahoituskehyksen 
pakollinen ja kattava tarkistus, 
mahdollisimman suuri joustavuus ja 
sopimus omista varoista; kehottaa sen 
vuoksi neuvostoa ja komissiota jatkamaan 
neuvotteluja monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, jotta lopputulos olisi 
tasapainoisempi;

Or. en

Tarkistus 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 27. kesäkuuta 
2013 korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen vuosien 2014–

1. suhtautuu myönteisesti 27. kesäkuuta 
2013 korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen vuosien 
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2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä) ja katsoo, että se on 
paras saavutettavissa oleva 
sopimusratkaisu, kun otetaan huomioon 
nykyiset olosuhteet ja voimassaolevat 
menettelyt; aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

2014-2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä), mutta muistuttaa, että 
tiettyjä edellytyksiä on täytettävä ennen 
kuin paketista voidaan äänestää; aikoo 
käyttää lainsäädäntövaltaansa 
täysimääräisesti uusien ohjelmien 
oikeusperustasta käytävissä 
neuvotteluissa ja aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

Or. en

Tarkistus 4
Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 27. kesäkuuta 
2013 korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutettuun 
poliittiseen sopimukseen vuosien 2014–
2020 monivuotisesta 
rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä) ja katsoo, että se on 
paras saavutettavissa oleva 
sopimusratkaisu, kun otetaan huomioon 
nykyiset olosuhteet ja voimassaolevat 
menettelyt; aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

1. ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2013 
korkeimmalla poliittisella tasolla 
parlamentin, puheenjohtajavaltio Irlannin 
ja komission välillä saavutetun poliittisen
sopimuksen vuosien 2014–2020 
monivuotisesta rahoituskehyspaketista 
(rahoituskehysasetus ja toimielinten 
välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä); aikoo seuraavien 
budjettimenettelyjen aikana ottaa täyden 
hyödyn uusista perustetuista välineistä 
erityisesti joustavuuden osalta;

Or. en
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Tarkistus 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että pitkät ja uuvuttavat 
neuvottelut sekä neuvostossa että 
toimielinten välillä ja niiden tulokset eivät
erityisesti parlamentin aseman ja 
oikeuksien osalta noudattaneet riittävästi
SEUT-sopimuksen uusia monivuotista 
rahoituskehystä koskevia säännöksiä, joita 
sovellettiin ensimmäistä kertaa;

2. tähdentää, että pitkät ja uuvuttavat 
neuvottelut sekä neuvostossa että 
toimielinten välillä osoittivat, että neuvosto 
rikkoi erityisesti parlamentin aseman ja 
oikeuksien osalta SEUT-sopimuksen uusia 
monivuotista rahoituskehystä koskevia 
määräyksiä, joita sovellettiin ensimmäistä 
kertaa;

Or. en

Tarkistus 6
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että pitkät ja uuvuttavat 
neuvottelut sekä neuvostossa että 
toimielinten välillä ja niiden tulokset eivät
erityisesti parlamentin aseman ja 
oikeuksien osalta noudattaneet riittävästi
SEUT-sopimuksen uusia monivuotista 
rahoituskehystä koskevia säännöksiä, joita 
sovellettiin ensimmäistä kertaa;

2. on sitä mieltä, että pitkät ja uuvuttavat 
neuvottelut sekä neuvostossa että 
toimielinten välillä ja niiden tulokset olivat 
riittämättömiä erityisesti parlamentin 
aseman ja oikeuksien osalta käsiteltäessä
SEUT-sopimuksen uusia monivuotista 
rahoituskehystä koskevia määräyksiä, joita 
sovellettiin ensimmäistä kertaa;

Or. en

Tarkistus 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää erittäin valitettavana, että 
kyseinen sopimus hyväksyttiin, ja kiistää 
jyrkästi kyseiseen poliittiseen 
sopimukseen johtaneen salailevan ja 
epädemokraattisen prosessin, jossa ei 
kuultu etukäteen Euroopan parlamentin 
kaikkia poliittisia ryhmiä; pitää 
valitettavana, että Eurooppa-neuvosto 
sivuuttaa parlamentin roolin ja 
toimivallan sellaisina kuin ne ovat 
määritettyinä Lissabonin sopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että neuvoston kanssa 
käytävät neuvottelut kaikista 
rahoituskehysasetuksen säännöksistä ja 
toimielinten sopimuksen määräyksistä 
kariutuivat, vaikka niillä oli tarkoitus 
varmistaa, että unioni saa nykyaikaisen, 
tulevaisuuteen suuntautuvan, joustavan 
ja avoimen talousarvion, jonka avulla 
lisätään kasvua ja luodaan kunnollisia 
työpaikkoja sekä kavennetaan unionin 
poliittisten sitoumusten ja 
talousarviovarojen välistä kuilua;

Or. en

Tarkistus 9
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana sitä, että neuvosto piti
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 
tekemiä päätelmiä neuvoston 
neuvottelijoita sitovina; painottaa, että 
Eurooppa-neuvoston päätelmät koskivat
myös tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisia kysymyksiä, kuten 
yksityiskohtaisia kohdentamisperusteita, 
kokonaismäärärahoja ohjelmittain tai 
edunsaajittain sekä harkinnanvaraisesti 
kohdennettavia määrärahoja, joilla 
sovitetaan kansallisten palautusten määrä 
unionin budjetista;

3. pitää valitettavana sitä, että neuvosto 
pitää Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 
2013 tekemiä päätelmiä neuvoston 
neuvottelijoita sitovina; painottaa, että 
Eurooppa-neuvoston päätelmät koskevat
myös tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisia kysymyksiä, kuten 
yksityiskohtaisia kohdentamisperusteita, 
kokonaismäärärahoja ohjelmittain tai 
edunsaajittain sekä harkinnanvaraisesti 
kohdennettavia määrärahoja, joilla 
sovitetaan kansallisten palautusten määrä 
unionin budjetista; tähdentää 
neuvottelujen johtaneen tilanteeseen, 
jossa Eurooppa-neuvosto tosi asiassa 
käyttää lainsäädäntövaltaa, mikä on 
vastoin Lissabonin sopimuksen kirjainta 
ja henkeä;

Or. en

Tarkistus 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana sitä, että neuvosto 
piti Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 
2013 tekemiä päätelmiä neuvoston 
neuvottelijoita sitovina; painottaa, että 
Eurooppa-neuvoston päätelmät koskivat 
myös tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisia kysymyksiä, kuten 
yksityiskohtaisia kohdentamisperusteita, 
kokonaismäärärahoja ohjelmittain tai 
edunsaajittain sekä harkinnanvaraisesti 
kohdennettavia määrärahoja, joilla 

3. moittii sitä, että neuvosto pitää
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 
tekemiä päätelmiä neuvoston 
neuvottelijoita sitovina; painottaa, että 
Eurooppa-neuvoston päätelmät koskivat 
myös tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisia kysymyksiä, kuten 
yksityiskohtaisia kohdentamisperusteita, 
kokonaismäärärahoja ohjelmittain tai 
edunsaajittain sekä harkinnanvaraisesti 
kohdennettavia määrärahoja, joilla 
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sovitetaan kansallisten palautusten määrä 
unionin budjetista;

sovitetaan kansallisten palautusten määrä 
unionin budjetista;

Or. en

Tarkistus 11
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. on vakaasti päättänyt käyttää 
Lissabonin sopimuksessa vahvistettuja 
lainsäädäntöön liittyviä valtaoikeuksiaan 
täysimääräisesti; toteaa jälleen kerran, 
että neuvotteluja tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen piiriin 
kuuluvista seikoista ei voida sivuuttaa 
Eurooppa-neuvoston monivuotisesta 
rahoituskehyksestä tekemillä päätelmillä, 
joita on pidettävä ainoastaan neuvostolle 
annettuina poliittisina suosituksina;
varoittaa neuvostoa mahdollisesta 
yrityksestä heikentää Euroopan 
parlamentin lainsäädäntövaltaa erityisesti 
koheesiopolitiikan ja yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) uudistusten 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää lisäksi valitettavana, että viime 
vuosien lukuisat yhteydenotot ja kokoukset 

4. pitää lisäksi erittäin valitettavana, että 
viime vuosien lukuisat yhteydenotot ja 
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parlamentin valtuuskunnan ja peräkkäisten 
puheenjohtajavaltioiden kanssa eivät 
vaikuttaneet neuvottelujen henkeen, 
aikatauluun tai sisältöön tai neuvoston 
kantaan, mukaan luettuna tarve erottaa 
lainsäädäntö monivuotisen 
rahoituskehyssopimuksen 
budjettinäkökohdista;

kokoukset parlamentin valtuuskunnan ja 
peräkkäisten puheenjohtajavaltioiden 
kanssa eivät vaikuttaneet neuvottelujen 
henkeen, aikatauluun tai sisältöön tai 
neuvoston kantaan, mukaan luettuna 
tähänastinen tarve erottaa lainsäädäntö 
monivuotisen rahoituskehyssopimuksen 
budjettinäkökohdista;

Or. en

Tarkistus 13
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää erittäin valitettavana, että 
komissio ei ole huolehtinut ratkaisevasta 
roolistaan päätöksentekoprosessissa, 
koska se ei ole toiminut 
kunnianhimoisesti eikä ole soveltanut 
asiassa rakentavaa lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että avoimuutta on lisättävä ja 
että on taattava demokraattinen 
menettely, jossa mahdollistetaan 
Euroopan parlamentin kaikkien 
poliittisten ryhmien mukana oleminen 
neuvottelujen kaikissa vaiheissa ja 
annetaan takeet tämän toteutumisesta;
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korostaa, että parlamentin on saatava 
kaikki asiaankuuluvat komissiolla olevat 
tiedot koheesio- ja maatalouspolitiikan 
määrärahojen kansallisten osuuksien 
sovitusta tasosta, myös poikkeuksista ja 
kunkin jäsenvaltion erityisistä osuuksista;
pyytää myös asiaankuuluvia tietoja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
tulopuolesta tehtyjen päätösten 
vaikutuksista kuhunkin jäsenvaltioon;

Or. en

Tarkistus 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pyytää budjettivaliokuntaa yhdessä 
perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan kanssa 
tekemään tarvittavat päätelmät ja tekemään 
hyvissä ajoin ennen vuoden 2016 
tarkistusehdotuksia uusia ehdotuksia 
tällaisten neuvotteluiden säännöistä koko 
talousarviomenettelyn demokraattisuuden 
ja avoimuuden takaamiseksi.

6. pyytää budjettivaliokuntaa yhdessä 
perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunnan kanssa 
tekemään tarvittavat päätelmät ja tekemään 
hyvissä ajoin ennen vuonna 2016 
toteutettavaa vaalienjälkeistä 
tarkistamista uusia ehdotuksia tällaisten 
neuvotteluiden säännöistä koko 
talousarviomenettelyn demokraattisuuden 
ja avoimuuden takaamiseksi.

Or. en


