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Tarkistus 1
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vuosien 2014–
2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskeva sopimus syntyi yli kaksi ja puoli 
vuotta kestäneiden pitkien ja vaikeiden 
neuvottelujen tuloksena; ottaa huomioon, 
että lopullinen poliittinen sopimus 
parlamentin, neuvoston 
puheenjohtajavaltion ja komission välillä 
saatiin aikaan vasta korkeimmalla 
poliittisella tasolla;

A. ottaa huomioon, että vuosien 2014–
2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskeva konservatiivinen ja 
taantumuksellinen sopimus syntyi yli 
kaksi ja puoli vuotta kestäneiden pitkien ja 
vaikeiden neuvottelujen tuloksena; ottaa 
huomioon, että lopullinen poliittinen 
sopimus kolmen puhemiehen 
(parlamentin, neuvoston 
puheenjohtajavaltion ja komission) välillä 
saatiin aikaan vasta korkeimmalla 
poliittisella tasolla SEUT-sopimuksen 
324 artiklan mukaisesti, kuulematta 
poliittisia ryhmiä;

Or. en

Tarkistus 2
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vuosien 2014–
2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskeva sopimus syntyi yli kaksi ja puoli 
vuotta kestäneiden pitkien ja vaikeiden 
neuvottelujen tuloksena; ottaa huomioon, 
että lopullinen poliittinen sopimus 
parlamentin, neuvoston 
puheenjohtajavaltion ja komission välillä 
saatiin aikaan vasta korkeimmalla 
poliittisella tasolla;

A. ottaa huomioon, että vuosien 2014–
2020 monivuotista rahoituskehystä 
koskeva sopimus syntyi yli kaksi ja puoli 
vuotta kestäneiden pitkien, kattavien ja 
vaikeiden neuvottelujen tuloksena; ottaa 
huomioon, että lopullinen poliittinen 
sopimus parlamentin, neuvoston 
puheenjohtajavaltion ja komission välillä 
saatiin aikaan vasta korkeimmalla 
poliittisella tasolla;
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Or. en

Tarkistus 3
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvoston päättämän ja parlamentin 
lopulta hyväksymän seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaistaso on 960 miljardia euroa 
maksusitoumuksina ja 908 miljardia euroa 
maksuina vuoden 2011 hintoina ja että 
maksusitoumuksissa on vähennystä 
3,5 prosenttia ja maksuissa 3,7 prosenttia 
kauden 2007–2013 rahoituskehykseen 
verrattuna, vaikka Lissabonin 
sopimuksella unionin toimivaltaa 
kasvatettiin ja unionin jäsenvaltioiden 
määrä on noussut 28:aan; toteaa, että 
taso ei riitä unionin poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja 
sitoumusten noudattamiseen, erityisesti 
Eurooppa 2020 -strategian suhteen;

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvoston päättämän ja parlamentin 
lopulta hyväksymän seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaistaso on 960 miljardia euroa 
maksusitoumuksina ja 908 miljardia euroa 
maksuina vuoden 2011 hintoina ja että 
maksusitoumuksissa on vähennystä 
3,5 prosenttia ja maksuissa 3,7 prosenttia 
kauden 2007–2013 rahoituskehykseen 
verrattuna;

Or. nl

Tarkistus 4
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvoston päättämän ja parlamentin 
lopulta hyväksymän seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 

B. ottaa huomioon, että Eurooppa-
neuvoston päättämän ja parlamentin 
lopulta hyväksymän seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
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kokonaistaso on 960 miljardia euroa 
maksusitoumuksina ja 908 miljardia euroa 
maksuina vuoden 2011 hintoina ja että 
maksusitoumuksissa on vähennystä 
3,5 prosenttia ja maksuissa 3,7 prosenttia 
kauden 2007–2013 rahoituskehykseen 
verrattuna, vaikka Lissabonin sopimuksella 
unionin toimivaltaa kasvatettiin ja unionin 
jäsenvaltioiden määrä on noussut 28:aan; 
toteaa, että taso ei riitä unionin poliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja sitoumusten 
noudattamiseen, erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian suhteen;

kokonaistaso on 960 miljardia euroa 
maksusitoumuksina ja 908 miljardia euroa 
maksuina vuoden 2011 hintoina ja että 
maksusitoumuksissa on vähennystä 
3,5 prosenttia ja maksuissa 3,7 prosenttia 
kauden 2007–2013 rahoituskehykseen 
verrattuna, mikä vastaa 8,8 prosentin 
vähennystä maksusitoumuksissa ja 
10 prosentin vähennystä maksuissa 
verrattuna Euroopan komission 
alkuperäiseen ehdotukseen, joka perustui 
EU:n talousarvion jäädyttämiseen 
vuoden 2013 tasolle, vaikka Lissabonin 
sopimuksella unionin toimivaltaa 
kasvatettiin ja unionin jäsenvaltioiden 
määrä on noussut 28:aan; toteaa, että taso 
ei riitä unionin poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseen ja sitoumusten 
noudattamiseen, erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian suhteen;

Or. en

Tarkistus 5
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että tulevina vuosina 
unionin yleinen talousarvio on edelleen
noin 1 prosentti unionin BKTL:sta eli 
reilusti alle omien varojen 
enimmäismäärän, joka on 1,29 prosenttia 
unionin BKTL:sta 
maksusitoumusmäärärahoina ja 
1,23 prosenttia EU:n BKTL:sta 
maksumäärärahoina, kuten vuonna 1992 
päätettiin;

C. ottaa huomioon, että tulevina vuosina
unionin yleistä talousarviota vähennetään
noin 1 prosenttiin unionin BKTL:sta –
tasolle, joka vastaa EU:n talousarviota 
1980-luvun lopussa – eli reilusti alle 
omien varojen enimmäismäärän, joka on 
1,29 prosenttia unionin BKTL:sta 
maksusitoumusmäärärahoina ja 
1,23 prosenttia EU:n BKTL:sta 
maksumäärärahoina, kuten vuonna 1992 
päätettiin;

Or. en
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Tarkistus 6
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että tulevina vuosina 
unionin yleinen talousarvio on edelleen 
noin 1 prosentti unionin BKTL:sta eli 
reilusti alle omien varojen 
enimmäismäärän, joka on 1,29 prosenttia 
unionin BKTL:sta 
maksusitoumusmäärärahoina ja 
1,23 prosenttia EU:n BKTL:sta 
maksumäärärahoina, kuten vuonna 1992 
päätettiin;

C. ottaa huomioon, että tulevina vuosina 
unionin yleinen talousarvio on edelleen 
noin 1 prosentti unionin BKTL:sta eli 
reilusti alle vuonna 2010 vahvistetun1 a

omien varojen enimmäismäärän, joka on 
1,29 prosenttia unionin BKTL:sta 
maksusitoumusmäärärahoina ja 
1,23 prosenttia EU:n BKTL:sta 
maksumäärärahoina;

__________________
1 a Omien varojen enimmäismäärien 
(1,31 ja 1,24 prosenttia EU:n BKTL:stä) 
alentaminen Eurooppa-neuvoston 
vuonna 2007 tekemän päätöksen 
mukaisesti (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 
seurauksena päätöksestä soveltaa 
FISIMin kohdentamismenetelmää omien 
varojen tarkoituksiin, EUVL C 121, 
19.4.2011, s. 41.

Or. en

Tarkistus 7
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, jotka Eurooppa-neuvosto 

D. ottaa huomioon, että koska parlamentti 
ei käyttänyt täysimääräisesti 
lainsäädäntövaltaansa eikä ilmaissut 
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on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin 
uusia keskeisiä säännöksiä, joiden avulla 
uudesta rahoituskehyksestä ja unionin 
uudesta vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, 
avoimemmat ja unionin kansalaisten 
tarpeisiin paremmin vastaavat ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että 
säännökset koskevat erityisesti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

myöskään hyväksyntäänsä, se joutui 
tilanteeseen, jossa sen oli mahdoton 
haastaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, jotka Eurooppa-neuvosto 
määräsi, minkä lisäksi parlamentti 
neuvotteli osittain muiden kuin 
talousarvioon liittyvien uusien 
säännöksien sisällyttämisestä tekstiin, 
joiden avulla uudesta rahoituskehyksestä ja 
unionin uudesta vuotuisesta talousarviosta 
saadaan toimivammat, avoimemmat ja 
unionin kansalaisten tarpeisiin paremmin 
vastaavat ja monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärät voidaan 
käyttää lähes kokonaisuudessaan; ottaa 
huomioon, että säännökset koskevat 
erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin 
uusia keskeisiä säännöksiä, joiden avulla 
uudesta rahoituskehyksestä ja unionin 
uudesta vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, 
avoimemmat ja unionin kansalaisten 
tarpeisiin paremmin vastaavat ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että 

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin 
uusia säännöksiä, joiden avulla uudesta 
rahoituskehyksestä ja unionin uudesta 
vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, 
avoimemmat ja unionin kansalaisten 
tarpeisiin paremmin vastaavat ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että 
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säännökset koskevat erityisesti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

säännökset koskevat erityisesti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta sekä talousarvion 
yhtenäisyyttä ja avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 9
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin 
uusia keskeisiä säännöksiä, joiden avulla 
uudesta rahoituskehyksestä ja unionin 
uudesta vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, 
avoimemmat ja unionin kansalaisten 
tarpeisiin paremmin vastaavat ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että 
säännökset koskevat erityisesti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt päätöksen, mutta se keskittyi 
parantamaan monivuotisen 
rahoituskehyksen täytäntöönpanoa ja 
onnistui neuvottelemalla sisällyttämään 
tekstiin uusia keskeisiä säännöksiä, joiden 
avulla uudesta rahoituskehyksestä ja 
unionin uudesta vuotuisesta talousarviosta 
saadaan toimivammat, 
johdonmukaisemmat, avoimemmat ja 
unionin kansalaisten tarpeisiin paremmin 
vastaavat ja monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärät voidaan 
käyttää kokonaisuudessaan; ottaa 
huomioon, että säännökset koskevat 
erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 10
Emer Costello
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
muuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismääriä, joista Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt päätöksen, mutta se onnistui 
neuvottelemalla sisällyttämään tekstiin 
uusia keskeisiä säännöksiä, joiden avulla 
uudesta rahoituskehyksestä ja unionin 
uudesta vuotuisesta talousarviosta saadaan 
toimivammat, johdonmukaisemmat, 
avoimemmat ja unionin kansalaisten 
tarpeisiin paremmin vastaavat ja 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät voidaan käyttää 
kokonaisuudessaan; ottaa huomioon, että 
säännökset koskevat erityisesti 
monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

D. ottaa huomioon, että parlamentti ei voi 
poliittisesti muuttaa monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismääriä, joista 
Eurooppa-neuvosto on sopinut, mutta se 
onnistui neuvottelemalla sisällyttämään 
tekstiin uusia keskeisiä säännöksiä, joiden 
avulla uudesta rahoituskehyksestä ja 
unionin uudesta vuotuisesta talousarviosta 
saadaan toimivammat, 
johdonmukaisemmat, avoimemmat ja 
unionin kansalaisten tarpeisiin paremmin 
vastaavat ja monivuotisen
rahoituskehyksen enimmäismäärät voidaan 
käyttää kokonaisuudessaan; ottaa 
huomioon, että säännökset koskevat 
erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkasteluun liittyviä uusia 
järjestelyjä, joustavuutta ja omia varoja 
sekä talousarvion yhtenäisyyttä ja 
avoimuutta;

Or. en

Tarkistus 11
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että parlamentti antoi 
hyväksyntänsä monivuotista 
rahoituskehystä koskevalle uudelle 
asetukselle ja hyväksyi uuden toimielinten 
välisen sopimuksen 19. marraskuuta 2013, 
kun neuvosto oli täyttänyt parlamentin 
3. heinäkuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa asetetut ehdot, muun 

E. ottaa huomioon, että parlamentti antoi 
hyväksyntänsä monivuotista 
rahoituskehystä koskevalle uudelle 
asetukselle ja hyväksyi uuden toimielinten 
välisen sopimuksen 19. marraskuuta 2013, 
kun neuvosto oli osittain täyttänyt 
parlamentin 3. heinäkuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa asetetut ehdot, muun 
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muassa hyväksynyt vuodelle 2013 
11,2 miljardin lisäyksen 
maksumäärärahoihin;

muassa hyväksynyt vuodelle 2013 
11,2 miljardin lisäyksen 
maksumäärärahoihin; ottaa huomioon, että 
omia varoja käsittelevän korkean tason 
työryhmän perustamiskokousta ei ole 
toistaiseksi pidetty, vaikka 
rahoituskehitysasetusta virallisesti 
hyväksyttäessä olisi pitänyt perustaa omia 
varoja käsittelevä korkean tason 
työryhmä, ˮjonka tehtävänä on tarkastella 
omien varojen järjestelmän uudistamisen 
kaikkia näkökohtiaˮ;

Or. en

Tarkistus 12
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että parlamentti antoi 
hyväksyntänsä monivuotista 
rahoituskehystä koskevalle uudelle 
asetukselle ja hyväksyi uuden toimielinten 
välisen sopimuksen 19. marraskuuta 2013, 
kun neuvosto oli täyttänyt parlamentin 
3. heinäkuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa asetetut ehdot, muun 
muassa hyväksynyt vuodelle 2013 
11,2 miljardin lisäyksen 
maksumäärärahoihin;

E. ottaa huomioon, että parlamentti antoi
ohjaavaa ”mistään ei ole sovittu ennen 
kuin kaikesta on sovittu” -periaatetta 
noudattaen hyväksyntänsä monivuotista 
rahoituskehystä koskevalle uudelle 
asetukselle ja hyväksyi uuden toimielinten 
välisen sopimuksen 19. marraskuuta 2013, 
kun neuvosto oli täyttänyt parlamentin 
3. heinäkuuta 2013 antamassa 
päätöslauselmassa asetetut ehdot, muun 
muassa hyväksynyt vuodelle 2013 
11,2 miljardin lisäyksen 
maksumäärärahoihin;

Or. en

Tarkistus 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
31. lokakuuta 2013 jälkeen vastaanotetut 
maksamatta olevat maksuvaatimukset, 
jotka siirrettiin varainhoitovuodelle 2014, 
ovat suuruudeltaan 23 miljardia euroa 
yksinomaan rakenne- ja 
koheesiopolitiikan osalta, mikä lisää 
merkittävästi maksumäärärahojen jo nyt 
hyvin alhaiseen enimmäismäärään 
kohdistuvaa painetta;

Or. en

Tarkistus 14
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että neuvosto ei 
edistynyt lainkaan unionin talousarvion 
nykyisen rahoitusjärjestelmän erittäin 
tarpeellisen uudistuksen parissa huolimatta 
komission antamista kunnianhimoisista 
ehdotuksista, joiden tarkoituksena oli 
päästä eteenpäin aitojen omien varojen 
järjestelmän puuttumisen aiheuttamasta 
umpikujasta;

F. ottaa huomioon, että neuvosto ei 
edistynyt lainkaan unionin talousarvion 
nykyisen rahoitusjärjestelmän erittäin 
tarpeellisen uudistuksen parissa,
Lissabonin sopimuksen hengen vastaisesti 
ja huolimatta komission antamista 
kunnianhimoisista ehdotuksista, joiden 
tarkoituksena oli päästä eteenpäin aitojen 
omien varojen järjestelmän puuttumisen 
aiheuttamasta umpikujasta;

Or. en

Tarkistus 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että neuvosto ei 
edistynyt lainkaan unionin talousarvion 
nykyisen rahoitusjärjestelmän erittäin 
tarpeellisen uudistuksen parissa huolimatta 
komission antamista kunnianhimoisista 
ehdotuksista, joiden tarkoituksena oli 
päästä eteenpäin aitojen omien varojen 
järjestelmän puuttumisen aiheuttamasta 
umpikujasta;

F. ottaa huomioon, että neuvosto ei 
edistynyt lainkaan unionin talousarvion 
nykyisen rahoitusjärjestelmän erittäin 
tarpeellisen uudistuksen parissa huolimatta 
komission antamista kunnianhimoisista 
ehdotuksista, joiden tarkoituksena oli 
ensinnäkin päästä eteenpäin aitojen omien 
varojen järjestelmän puuttumisen 
aiheuttamasta umpikujasta mutta myös 
yksinkertaistaa EU:n talousarvion 
rahoitusjärjestelmää sekä lisätä sen 
oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta EU:n 
kansalaisten kannalta;

Or. en

Tarkistus 16
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ei ole 
yhteistä näkemystä ja että parlamentin 
kasvanut rooli ja uudet oikeuden eivät 
toteutuneet Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti; pitää siksi erittäin tärkeänä, 
että tähän mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ei ole 
yhteistä näkemystä; painottaa, että 
parlamentti suhtautui vastahakoisesti sen 
lainsäädäntövaltuuksien täysimääräiseen 
käyttämiseen – mukaan lukien 
mahdollisuus olla antamatta hyväksyntää 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti – ja että 
se hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä 
sekä monivuotista rahoituskehystä 
koskevan asetuksen että toimielinten 
välisen sopimuksen käynnistämättä uusia 
neuvotteluja Eurooppa-neuvostossa jo 
päätökseen saatetuista kohdista; katsoo 
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näin ollen, että sekä neuvoston että 
parlamentin on yhteislainsäätäjinä 
vastattava lopullisen sopimuksen 
poliittisista ja institutionaalisista 
seurauksista; pitää siksi erittäin tärkeänä, 
että tähän mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 17
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ei ole 
yhteistä näkemystä ja että parlamentin 
kasvanut rooli ja uudet oikeuden eivät 
toteutuneet Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti; pitää siksi erittäin tärkeänä, 
että tähän mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

1. katsoo, että sekä vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
sopimukseen johtava menettely että 
neuvotteluita koskeva poliittinen 
keskustelu osoittavat, että on olemassa 
hyvin erilaisia lähestymistapoja unionin 
talousarvioon samoin kuin parlamentin 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti 
kasvaneeseen rooliin ja uusiin oikeuksiin; 
pitää siksi erittäin tärkeänä, että tähän 
mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

Or. en
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Tarkistus 18
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ei ole 
yhteistä näkemystä ja että parlamentin 
kasvanut rooli ja uudet oikeuden eivät 
toteutuneet Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti; pitää siksi erittäin tärkeänä, 
että tähän mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ja 
painopistealoista ei ole yhteistä näkemystä 
ja että parlamentin kasvanut rooli ja uudet 
oikeudet eivät toteutuneet Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti; pitää siksi erittäin 
tärkeänä, että tähän mietintöön kootaan
poliittiset ja institutionaaliset kokemukset, 
joita voidaan käyttää perustana 
valmisteltaessa tulevia neuvotteluja, 
erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
vaalien jälkeisen uudelleentarkastelun 
yhteydessä, joka komission on määrä 
käynnistää vuoden 2016 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 19
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että unionin talousarviosta ei ole 
yhteistä näkemystä ja että parlamentin 
kasvanut rooli ja uudet oikeuden eivät 

1. pitää erittäin valitettavana, että sekä 
vuosien 2014–2020 monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan sopimukseen 
johtavasta menettelystä että neuvotteluita 
koskevasta poliittisesta keskustelusta käy 
ilmi, että EU:n toimielimillä ei ole yhteistä 
näkemystä unionin talousarviosta ja että 
parlamentin kasvanut rooli ja uudet 
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toteutuneet Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti; pitää siksi erittäin tärkeänä, 
että tähän mietintöön kootaan poliittiset ja 
institutionaaliset kokemukset, joita voidaan 
käyttää perustana valmisteltaessa tulevia 
neuvotteluja, erityisesti monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä, joka 
komission on määrä käynnistää 
vuoden 2016 loppuun mennessä;

oikeudet eivät toteutuneet Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti; pitää siksi erittäin 
tärkeänä, että tähän mietintöön kootaan 
poliittiset ja institutionaaliset kokemukset, 
joita voidaan käyttää perustana 
valmisteltaessa tulevia neuvotteluja, 
erityisesti monivuotisen rahoituskehyksen 
vaalien jälkeisen uudelleentarkastelun 
yhteydessä, joka komission on määrä 
käynnistää vuoden 2016 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 20
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta 
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka 
avulla voidaan selviytyä nykyisestä talous-
ja sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun 
käynnistämiseksi uudelleen ja 
työpaikkojen luomiseksi koko unionissa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; toteaa, että 
neuvotteluissa kävi ilmi, että 
nettomaksajien ja nettosaajien välillä on 
syvä kuilu;

Or. en

Tarkistus 21
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta 
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla 
voidaan selviytyä nykyisestä talous- ja 
sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko 
unionissa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
myönteistä ja tulevaisuuteen 
suuntautunutta keskustelua
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020, vaikka se olisi voinut 
olla hyvä tilaisuus yhdistää vähäiset 
julkiset varat asianmukaisella politiikan 
tasolla ja tehostaa julkisia menoja; pitää 
kuitenkin erittäin valitettavana, että 
neuvottelujen seurauksena jätettiin pitkälti 
huomiotta unionin talousarvion rooli 
tärkeänä ja yhteisenä politiikan välineenä, 
jonka avulla voidaan selviytyä nykyisestä 
talous- ja sosiaalikriisistä ja koordinoida ja 
lisätä kansallisia toimia kasvun 
käynnistämiseksi uudelleen ja työpaikkojen 
luomiseksi koko unionissa;

Or. en

Tarkistus 22
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta 
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla 
voidaan selviytyä nykyisestä talous- ja 

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet tekivät
kunnianhimoisemmasta sopimuksesta
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020 
toteuttamiskelvottoman; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta 
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla 
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sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko 
unionissa;

voidaan selviytyä nykyisestä talous- ja 
sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 23
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta 
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla 
voidaan selviytyä nykyisestä talous- ja 
sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko 
unionissa;

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; toteaa, että 
neuvottelujen seurauksena jätettiin pitkälti 
huomiotta unionin talousarvion rooli 
tärkeänä ja yhteisenä politiikan välineenä, 
jonka avulla voidaan selviytyä nykyisestä 
talous- ja sosiaalikriisistä ja koordinoida ja 
lisätä kansallisia toimia kasvun 
käynnistämiseksi uudelleen ja työpaikkojen 
luomiseksi koko unionissa;

Or. nl

Tarkistus 24
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 

2. panee merkille, että jäsenvaltioiden 
parhaillaan toteuttamat julkisen talouden 
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vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että neuvottelujen 
seurauksena jätettiin pitkälti huomiotta
unionin talousarvion rooli tärkeänä ja 
yhteisenä politiikan välineenä, jonka avulla 
voidaan selviytyä nykyisestä talous- ja 
sosiaalikriisistä ja koordinoida ja lisätä 
kansallisia toimia kasvun käynnistämiseksi 
uudelleen ja työpaikkojen luomiseksi koko 
unionissa;

vakauttamistoimet eivät mahdollistaneet 
kunnianhimoisempaa sopimusta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kaudeksi 2014–2020; pitää kuitenkin 
erittäin valitettavana, että jätettiin
tunnustamatta unionin talousarvion rooli 
tärkeänä ja yhteisenä politiikan välineenä, 
jonka avulla voidaan selviytyä nykyisestä 
talous- ja sosiaalikriisistä; muistuttaa, että 
unionin talousarvio on pääosin suunnattu
investointiin ja tarjoaa ainutlaatuisen 
kehyksen, jonka avulla voidaan 
koordinoida ja lisätä kansallisia toimia, 
joita on toteutettu kasvun 
käynnistämiseksi uudelleen, kilpailukyvyn 
edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi 
koko unionissa;

Or. fr

Tarkistus 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. huomauttaa, että EU:n talousarviossa 
on otettava huomioon 
sukupuolinäkökulma, jotta siitä tulisi 
tehokas politiikan väline, jolla tuotetaan 
kestävää ja osallistavaa kasvua ja 
työllisyyttä, erityisesti vaikeassa rahoitus-
ja taloustilanteessa;

Or. en

Tarkistus 26
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että 
vuosien ajan niin kutsutun 
oikeudenmukaisen palautuksen periaate 
on myrkyttänyt kaiken neuvostossa 
käydyn talousarviokeskustelun; korostaa, 
että tilanne johtuu pitkälti unionin 
nykyisestä rahoitusjärjestelmästä, jossa 
noin 85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä 
aidoista omista varoista; katsoo, että 
kyseisessä järjestelmässä korostetaan 
suhteettoman paljon jäsenvaltioiden 
välistä nettotasapainoa ja sen vuoksi 
unionin talousarvion rahoituksessa on 
otettu käyttöön monimutkaisia ja 
vaikeaselkoisia palautuksia ja muita 
korjausmekanismeja;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä 
aidoista omista varoista; katsoo, että 
kyseisessä järjestelmässä korostetaan 
suhteettoman paljon jäsenvaltioiden 
välistä nettotasapainoa ja sen vuoksi 
unionin talousarvion rahoituksessa on 
otettu käyttöön monimutkaisia ja 

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; katsoo, että tätä 
keskustelua käytiin jo ennen BKTL-
perusteisten varojen käyttöönottoa, mutta 
että näin on vain lietsottu myrkyttynyttä 
keskustelua, ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;
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vaikeaselkoisia palautuksia ja muita 
korjausmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 28
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että 
vuosien ajan niin kutsutun 
oikeudenmukaisen palautuksen periaate on 
myrkyttänyt kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

3. huomauttaa, että niin kutsuttu 
oikeudenmukaisen palautuksen periaate on 
taipuvainen vaikuttamaan neuvostossa 
käytäviin talousarviokeskusteluihin; 
korostaa, että tilanne johtuu pitkälti 
unionin nykyisestä rahoitusjärjestelmästä, 
jossa noin 85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 29
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on eurooppalaisen 
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kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

lisäarvon periaatteen sijaan myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 30
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
74 prosenttia tuloista on peräisin BKTL-
perusteisista kansallisista maksuosuuksista 
eikä aidoista omista varoista; katsoo, että 
kyseisessä järjestelmässä korostetaan 
suhteettoman paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

Or. en
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Tarkistus 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä aidoista 
omista varoista; katsoo, että kyseisessä 
järjestelmässä korostetaan suhteettoman 
paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

3. on erittäin huolestunut siitä, että vuosien 
ajan niin kutsutun oikeudenmukaisen 
palautuksen periaate on myrkyttänyt 
kaiken neuvostossa käydyn 
talousarviokeskustelun; korostaa, että 
tilanne johtuu pitkälti unionin nykyisestä 
rahoitusjärjestelmästä, jossa noin 
85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä 
Rooman sopimuksessa edellytetyistä
aidoista omista varoista; katsoo, että 
kyseisessä järjestelmässä korostetaan 
suhteettoman paljon jäsenvaltioiden välistä 
nettotasapainoa ja sen vuoksi unionin 
talousarvion rahoituksessa on otettu 
käyttöön monimutkaisia ja vaikeaselkoisia 
palautuksia ja muita korjausmekanismeja;

Or. en

Tarkistus 32
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 
2013; pitää valitettavana, että tämä käy 
ilmi siitä, että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 

Poistetaan.
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neuvottelujen aikana myönnettyjä 
erityisiä määrärahoja ja "lahjoja", jotka 
eivät perustu puolueettomiin ja 
todennettavissa oleviin perusteisiin vaan 
kuvastavat pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

Or. nl

Tarkistus 33
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja ˮlahjojaˮ, jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

4. on vakuuttunut siitä, että sama logiikka 
sisältyy myös tapaan, jolla Eurooppa-
neuvosto löi lukkoon monivuotista 
rahoituskehystä koskevan sopimuksen 
8. helmikuuta 2013; pitää Euroopan 
yhdentymishankkeen kannalta 
haitallisena, että tämä käy ilmi siitä, että 
varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana, ottaen huomioon, että 
Eurooppa-neuvostolla ei ole Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti 
lainsäädäntövaltaa; pitää lisäksi
valitettavana valtion- ja hallitusten 
päämiesten välisten neuvottelujen aikana 
myönnettyjä erityisiä määrärahoja ja 
ˮlahjojaˮ, jotka eivät perustu 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
perusteisiin vaan kuvastavat pikemminkin 
jäsenvaltioiden neuvotteluvoimaa ja niiden 
pyrkimyksiä turvata kansalliset etunsa ja 
maksimoida nettotulonsa; arvostelee 
sopimuksen tekemisen huomiota herättävää
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avoimuuden puutetta; toteaa kuitenkin, 
että parlamentti ei ole missään vaiheessa 
kiistänyt ˮlahjojaˮ neuvotteluprosessin 
aikana;

Or. en

Tarkistus 34
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja ˮlahjojaˮ, jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan, kahden tärkeän alan,
kansalliset maksuosuudet vahvistettiin 
kyseisenä ajankohtana; pitää erityisen 
valitettavana valtion- ja hallitusten 
päämiesten välisten neuvottelujen aikana 
myönnettyjä erityisiä määrärahoja ja 
ˮlahjojaˮ, jotka eivät perustu 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
perusteisiin vaan kuvastavat pikemminkin 
jäsenvaltioiden neuvotteluvoimaa ja niiden 
pyrkimyksiä turvata kansalliset etunsa ja 
maksimoida nettotulonsa; arvostelee 
sopimuksen tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta sekä neuvoston ja 
komission vastahakoista suhtautumista 
kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen 
toimittamiseen parlamentille;

Or. en

Tarkistus 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja "lahjoja", jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja ˮlahjojaˮ, joiden määrä 
kulminoituu 8. helmikuuta 2013 
järjestetyn Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä ja jotka eivät perustu 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
perusteisiin vaan kuvastavat 
jäsenvaltioiden neuvotteluvoimaa ja niiden 
pyrkimyksiä turvata kansalliset etunsa ja 
maksimoida nettotulonsa; arvostelee 
sopimuksen tekemisen huomiota herättävää 
läpinäkymättömyyttä; painottaa, että 
27 yksittäisen kansallisen voiton 
lisääminen korostaa unionin menestystä;

Or. en

Tarkistus 36
Sandra Kalniete

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
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koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana 
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja "lahjoja", jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

koheesiopolitiikan, joka on aluekehityksen 
ja työllisyyden tärkeä väline, alan 
kansalliset maksuosuudet vahvistettiin 
kyseisenä ajankohtana; pitää erityisen 
valitettavana valtion- ja hallitusten 
päämiesten välisten neuvottelujen aikana 
myönnettyjä erityisiä määrärahoja ja 
"lahjoja", jotka eivät perustu 
puolueettomiin ja todennettavissa oleviin 
perusteisiin vaan kuvastavat pikemminkin 
jäsenvaltioiden neuvotteluvoimaa ja niiden 
pyrkimyksiä turvata kansalliset etunsa ja 
maksimoida nettotulonsa; arvostelee 
sopimuksen tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

Or. lv

Tarkistus 37
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; pitää erityisen valitettavana
valtion- ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja ˮlahjojaˮ, jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;

4. katsoo, että sama logiikka sisältyy myös 
tapaan, jolla Eurooppa-neuvosto löi 
lukkoon monivuotista rahoituskehystä 
koskevan sopimuksen 8. helmikuuta 2013; 
pitää valitettavana, että tämä käy ilmi siitä, 
että varsinkin maatalouden ja 
koheesiopolitiikan alan kansalliset 
maksuosuudet vahvistettiin kyseisenä 
ajankohtana; arvostelee erityisesti valtion-
ja hallitusten päämiesten välisten 
neuvottelujen aikana myönnettyjä erityisiä 
määrärahoja ja ˮlahjojaˮ, jotka eivät 
perustu puolueettomiin ja todennettavissa 
oleviin perusteisiin vaan kuvastavat 
pikemminkin jäsenvaltioiden 
neuvotteluvoimaa ja niiden pyrkimyksiä 
turvata kansalliset etunsa ja maksimoida 
nettotulonsa; arvostelee sopimuksen 
tekemisen huomiota herättävää 
avoimuuden puutetta;
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Or. en

Tarkistus 38
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 
ristiriidassa unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen kanssa 
ja siinä aliarvioidaan unionin 
talousarvion nykyiset ja potentiaaliset 
mahdollisuudet lujittaa talouden 
ohjausjärjestelmää; korostaa, että 
unionin talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on 
huomattava vipuvaikutus, ja se vauhdittaa 
kasvua ja työllisyyttä koko unionissa; 
pitää sen vuoksi valitettavana, että jotkut 
jäsenvaltiot vaikuttavat pitävän unionin 
talousarvioon maksettavia kansallisia 
maksuosuuksia puhtaasti kuluina, jotka 
on minimoitava;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 39
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 

5. korostaa, että unionin talousarvio on 
ennen kaikkea investointitalousarvio, jolla 
on huomattava vipuvaikutus, ja se
vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä koko 
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ristiriidassa unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen kanssa 
ja siinä aliarvioidaan unionin 
talousarvion nykyiset ja potentiaaliset 
mahdollisuudet lujittaa talouden 
ohjausjärjestelmää; korostaa, että unionin 
talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, ja se vauhdittaa kasvua ja 
työllisyyttä koko unionissa; pitää sen 
vuoksi valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot 
vaikuttavat pitävän unionin talousarvioon 
maksettavia kansallisia maksuosuuksia 
puhtaasti kuluina, jotka on minimoitava;

unionissa; pitää sen vuoksi valitettavana, 
että jotkut jäsenvaltiot vaikuttavat pitävän 
unionin talousarvioon maksettavia 
kansallisia maksuosuuksia puhtaasti 
kuluina, jotka on minimoitava, ja EU:n 
talousarviosta takaisin virtaavia varoja 
lisätulonlähteenä, joka on niiden vapaasti 
käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 40
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 
ristiriidassa unionin yhteisvastuullisuuden 
periaatteen kanssa ja siinä aliarvioidaan 
unionin talousarvion nykyiset ja 
potentiaaliset mahdollisuudet lujittaa 
talouden ohjausjärjestelmää; korostaa, että 
unionin talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, ja se vauhdittaa kasvua ja 
työllisyyttä koko unionissa; pitää sen 
vuoksi valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot 
vaikuttavat pitävän unionin talousarvioon 
maksettavia kansallisia maksuosuuksia 
puhtaasti kuluina, jotka on minimoitava;

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 
ristiriidassa unionin yhteisvastuullisuuden 
periaatteen kanssa ja siinä aliarvioidaan 
unionin talousarvion nykyiset ja 
potentiaaliset mahdollisuudet lujittaa 
talouden ohjausjärjestelmää; korostaa, että 
unionin talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, koska se mahdollistaa 
sellaisten hankkeiden toteuttamisen, 
joiden täytäntöönpano olisi ollut 
mahdotonta tai vaikeaa ilman sen 
osallisuutta, ja se vauhdittaa kasvua, 
kilpailukykyä ja työllisyyttä koko 
unionissa; pitää sen vuoksi valitettavana, 
että jotkut jäsenvaltiot vaikuttavat pitävän 
unionin talousarvioon maksettavia 
kansallisia maksuosuuksia puhtaasti 
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kuluina, jotka on minimoitava;

Or. fr

Tarkistus 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 
ristiriidassa unionin yhteisvastuullisuuden 
periaatteen kanssa ja siinä aliarvioidaan 
unionin talousarvion nykyiset ja 
potentiaaliset mahdollisuudet lujittaa 
talouden ohjausjärjestelmää; korostaa, että 
unionin talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, ja se vauhdittaa kasvua ja 
työllisyyttä koko unionissa; pitää sen 
vuoksi valitettavana, että jotkut 
jäsenvaltiot vaikuttavat pitävän unionin 
talousarvioon maksettavia kansallisia 
maksuosuuksia puhtaasti kuluina, jotka on 
minimoitava;

5. ei lainkaan hyväksy tällaista puhtaasti 
kirjanpidollista näkemystä unionin 
talousarviosta, koska siinä ei oteta 
huomioon unionin lisäarvoa, se on 
ristiriidassa unionin yhteisvastuullisuuden 
periaatteen kanssa ja siinä aliarvioidaan 
unionin talousarvion nykyiset ja 
potentiaaliset mahdollisuudet lujittaa 
talouden ohjausjärjestelmää; korostaa, että 
unionin talousarvio on ennen kaikkea 
investointitalousarvio, jolla on huomattava 
vipuvaikutus, ja se vauhdittaa kasvua ja 
työllisyyttä koko unionissa; tuomitsee sen 
vuoksi sen, että jotkut jäsenvaltiot 
vaikuttavat pitävän unionin talousarvioon 
maksettavia kansallisia maksuosuuksia 
puhtaasti kuluina, jotka on minimoitava;

Or. en

Tarkistus 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto 
noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään 

6. pitää erittäin valitettavana, että 
Eurooppa-neuvosto noudatti ylhäältä 
alaspäin suuntautuvaa lähestymistapaa 
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vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-
neuvoston tekemät unionin poliittiset 
sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa 
niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että 
kyseisen päätöksen olisi päinvastoin 
perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja lainsäätäjän 
määrittelemissä unionin monivuotisissa 
ohjelmissa ja toimintalinjoissa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden perusteellinen 
arviointi;

päättäessään vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
kokonaismäärästä, mikä puolestaan 
osoittaa, että Eurooppa-neuvoston tekemät 
unionin poliittiset sitoumukset ja sen 
haluttomuus rahoittaa niitä riittävästi ovat 
huolestuttavassa ristiriidassa keskenään; 
katsoo, että kyseisen päätöksen olisi 
päinvastoin perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja lainsäätäjän 
määrittelemissä unionin monivuotisissa 
ohjelmissa ja toimintalinjoissa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden perusteellinen 
arviointi;

Or. en

Tarkistus 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto 
noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-
neuvoston tekemät unionin poliittiset 
sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa 
niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että 
kyseisen päätöksen olisi päinvastoin 
perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja lainsäätäjän 
määrittelemissä unionin monivuotisissa 
ohjelmissa ja toimintalinjoissa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden perusteellinen 
arviointi;

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto 
noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään 
kauden 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-
neuvoston tekemät unionin poliittiset 
sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa 
niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että 
kyseisen päätöksen olisi päinvastoin 
perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja lainsäätäjän 
määrittelemissä unionin monivuotisissa 
ohjelmissa ja toimintalinjoissa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden perusteellinen 
arviointi; korostaa aliarvioineensa 
Eurooppa-neuvoston kyvyn sekä arvioida, 
miten Lissabonin sopimuksen 
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voimaantulo vaikuttaa monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksymistä 
koskevaan parlamentin toimivaltaan, että 
soveltaa edelleen kyseistä 
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 44
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto 
noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-
neuvoston tekemät unionin poliittiset 
sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa 
niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että 
kyseisen päätöksen olisi päinvastoin 
perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja lainsäätäjän
määrittelemissä unionin monivuotisissa 
ohjelmissa ja toimintalinjoissa esitettyjen 
poliittisten tavoitteiden perusteellinen 
arviointi;

6. panee merkille, että Eurooppa-neuvosto 
noudatti ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaismäärästä, mikä 
puolestaan osoittaa, että Eurooppa-
neuvoston tekemät unionin poliittiset 
sitoumukset ja sen haluttomuus rahoittaa 
niitä riittävästi ovat huolestuttavassa 
ristiriidassa keskenään; katsoo, että 
kyseisen päätöksen olisi päinvastoin 
perustuttava alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaan prosessiin, jonka pohjana on 
unionin rahoitustarpeiden ja 
yhteislainsäätäjien määrittelemissä 
unionin monivuotisissa ohjelmissa ja 
toimintalinjoissa esitettyjen poliittisten 
tavoitteiden perusteellinen arviointi;

Or. en

Tarkistus 45
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on siksi vakuuttunut, että ennen 
rahoituskehystä koskevien päätösten 
tekemistä on aina käytävä aitoa poliittista 
vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, toiminnasta ja lisäarvosta sekä sen 
yhteensopivuudesta unionin poliittisten ja 
operatiivisten tavoitteiden kanssa ja 
päätösten on perustuttava tällaiseen 
keskusteluun; ottaa huomioon erilaiset 
näkemykset siitä, mitä unionin talousarvio 
edustaa ja mitä sen avulla voidaan 
saavuttaa, ja katsoo, että näkemyserojen 
kaventamiseksi keskustelu olisi 
järjestettävä hyvissä ajoin ja siihen olisi 
otettava mukaan kolme unionin toimielintä 
ja kaikki kansalliset parlamentit sekä 
jäsenvaltioiden yli poliittinen taso;

7. on siksi vakuuttunut, että ennen 
rahoituskehystä koskevien päätösten 
tekemistä on aina käytävä aitoa poliittista 
vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, toiminnasta ja lisäarvosta sekä sen 
yhteensopivuudesta unionin poliittisten ja 
operatiivisten painopistealojen ja 
tavoitteiden kanssa ja päätösten on 
perustuttava tällaiseen keskusteluun; ottaa 
huomioon erilaiset näkemykset siitä, mitä 
unionin talousarvio edustaa ja mitä sen 
avulla voidaan saavuttaa, painottaen, että 
monivuotinen rahoituskehys on yksi 
vaikuttavimmista uudistuksia edistävistä 
tekijöistä, ja katsoo, että näkemyserojen 
kaventamiseksi keskustelu olisi 
järjestettävä hyvissä ajoin ja siihen olisi 
otettava mukaan kolme unionin toimielintä 
ja kaikki kansalliset parlamentit sekä 
jäsenvaltioiden ylin poliittinen taso;

Or. en

Tarkistus 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on siksi vakuuttunut, että ennen 
rahoituskehystä koskevien päätösten 
tekemistä on aina käytävä aitoa poliittista 
vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, toiminnasta ja lisäarvosta sekä sen 
yhteensopivuudesta unionin poliittisten ja 
operatiivisten tavoitteiden kanssa ja 
päätösten on perustuttava tällaiseen 
keskusteluun; ottaa huomioon erilaiset 
näkemykset siitä, mitä unionin talousarvio 
edustaa ja mitä sen avulla voidaan 
saavuttaa, ja katsoo, että näkemyserojen 

7. on siksi vakuuttunut, että ennen 
rahoituskehystä koskevien päätösten 
tekemistä on aina käytävä aitoa poliittista 
vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, toiminnasta ja lisäarvosta sekä sen 
yhteensopivuudesta unionin hyväksymän 
poliittisen strategian sekä poliittisten ja 
operatiivisten tavoitteiden kanssa ja 
päätösten on perustuttava tällaiseen 
keskusteluun; ottaa huomioon erilaiset 
näkemykset siitä, mitä unionin talousarvio 
edustaa ja mitä sen avulla voidaan 
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kaventamiseksi keskustelu olisi 
järjestettävä hyvissä ajoin ja siihen olisi 
otettava mukaan kolme unionin toimielintä 
ja kaikki kansalliset parlamentit sekä 
jäsenvaltioiden yli poliittinen taso;

saavuttaa, ja katsoo, että näkemyserojen 
kaventamiseksi keskustelu olisi 
järjestettävä hyvissä ajoin ja siihen olisi 
otettava mukaan kolme unionin toimielintä 
ja kaikki kansalliset parlamentit sekä 
jäsenvaltioiden ylin poliittinen taso;

Or. en

Tarkistus 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa seuraavaa komissiota ja 
seuraavaa parlamenttia tarkastelemaan 
huolellisesti, miten Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamisessa on edistytty 
etenkin työllisyyttä koskevien tavoitteiden 
suhteen, ja turvautumaan 
uudelleenarviointilausekkeeseen, jotta 
strategian edistämiseen voitaisiin saada 
lisävaroja, kun otetaan huomioon, että 
edelleen jatkuvan kriisin kielteiset 
vaikutukset ovat vaarantaneet koko 
strategian;

Or. en

Tarkistus 48
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta 

Poistetaan.
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palaamalla aitojen, selkeiden, 
yksinkertaisten ja oikeudenmukaisten 
omien varojen järjestelmään; korostaa, 
että sen vuoksi olisi otettava käyttöön yksi 
tai useampi uusi omien varojen lähde, 
jonka avulla voidaan pienentää 
huomattavasti BKTL-perusteisten 
maksuosuuksien osuutta unionin 
talousarviosta ja siten kansallisille 
talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; 
toistaa sitoutuneensa lujasti prosesseihin, 
joiden avulla nykyistä 
epäoikeudenmukaista, läpinäkymätöntä ja 
vaikeaselkoista omien varojen 
järjestelmää voidaan uudistaa;

Or. nl

Tarkistus 49
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta palaamalla 
aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja
oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään; korostaa, että sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yksi tai useampi 
uusi omien varojen lähde, jonka avulla 
voidaan pienentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta ja siten kansallisille 
talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden 
avulla nykyistä epäoikeudenmukaista, 
läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista omien 
varojen järjestelmää voidaan uudistaa;

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta 
kunnioittamalla perussopimuksen 
kirjainta ja henkeä, palaamalla aitojen, 
selkeiden, yksinkertaisten,
oikeudenmukaisten ja sellaisten omien 
varojen järjestelmään, joihin ei sisälly 
hyvityksiä; korostaa, että sen vuoksi olisi 
otettava käyttöön yksi tai useampi uusi 
omien varojen lähde, jonka avulla voidaan 
pienentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta ja siten kansallisille 
talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden 
avulla nykyistä epäoikeudenmukaista, 
läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista omien 
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varojen järjestelmää voidaan uudistaa;
korostaa, että omien varojen järjestelmää 
koskeva lopullinen sopimus on vielä 
vaikeaselkoisempi, läpinäkymättömämpi 
ja epäoikeudenmukaisempi kuin edellinen 
sopimus, ja siinä on otettu käyttöön uusia 
hyvityksiä ja poikkeuksia;

Or. en

Tarkistus 50
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta palaamalla 
aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja 
oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään; korostaa, että sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yksi tai useampi 
uusi omien varojen lähde, jonka avulla 
voidaan pienentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta ja siten kansallisille 
talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden 
avulla nykyistä epäoikeudenmukaista, 
läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista omien 
varojen järjestelmää voidaan uudistaa;

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta palaamalla 
aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja 
oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään; korostaa, että sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yksi tai useampi 
uusi omien varojen lähde, jonka avulla 
voidaan yhtäältä pienentää huomattavasti 
BKTL-perusteisten maksuosuuksien 
osuutta unionin talousarviosta ja siten 
kansallisille talousarvioille aiheutuvaa 
rasitetta ja toisaalta taata parlamentille 
oikeus valvoa näitä varoja; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden 
avulla omien varojen järjestelmää voidaan 
uudistaa, koska se on nykyisellään 
vaikeaselkoinen, läpinäkymätön ja 
heikkotehoinen;

Or. fr

Tarkistus 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta palaamalla 
aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja 
oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään; korostaa, että sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yksi tai useampi 
uusi omien varojen lähde, jonka avulla 
voidaan pienentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta
unionin talousarviosta ja siten kansallisille 
talousarvioille aiheutuvaa rasitetta; toistaa 
sitoutuneensa lujasti prosesseihin, joiden 
avulla nykyistä epäoikeudenmukaista, 
läpinäkymätöntä ja vaikeaselkoista omien 
varojen järjestelmää voidaan uudistaa;

8. on vakuuttunut myös siitä, että 
konkreettista edistystä voidaan saada 
aikaan vain uudistamalla perusteellisesti 
unionin talousarvion rahoitusta palaamalla 
aitojen, selkeiden, yksinkertaisten ja 
oikeudenmukaisten omien varojen 
järjestelmään; korostaa, että sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön yksi tai useampi 
uusi omien varojen lähde, jonka 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
lakkauttaa BKTL-perusteisten 
maksuosuuksien osuus unionin 
talousarviosta ja tehdä siten loppu 
rasituksesta, jonka BKTL-perusteiset 
maksuosuudet aiheuttavat kansallisille 
talousarvioille; toistaa sitoutuneensa lujasti 
prosesseihin, joiden avulla nykyistä 
epäoikeudenmukaista, läpinäkymätöntä ja 
vaikeaselkoista omien varojen järjestelmää 
voidaan uudistaa;

Or. en

Tarkistus 52
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa jäsenvaltioiden ristiriitaista 
lähestymistapaa: yhtäältä ne vetoavat 
kansallisten talousarvioiden 
vakauttamiseen rajoittaakseen 
maksimaalisesti unionin talousarvioon 
tarkoitettuja määrärahoja, ja toisaalta ne 
estävät sellaisten toimien toteuttamisen, 
joilla olisi mahdollista tasapainottaa 
tilannetta, kuten erityisesti uusien omien 
varojen määrittäminen ja innovoivien 
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rahoitusvälineiden hyödyntäminen;

Or. fr

Tarkistus 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. muistuttaa, että miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa koskevassa strategiassa 
vuosiksi 2010–2015 todettiin, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi 
tarjottava tukea strategiassa kaavailtujen 
toimien toteuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. suhtautuu myönteisesti kolmen 
toimielimen yhteiseen lausumaan, jonka 
mukaan vuosia 2014–2020 koskevaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
sovellettaviin vuotuisiin 
talousarviomenettelyihin sisällytetään 
tarvittaessa sukupuolinäkökulmaan 
perustuvia tekijöitä ottaen huomioon, 
miten unionin kokonaisrahoituskehys 
tukee sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämistä (ja varmistaa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen);
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Or. en

Tarkistus 55
Salvador Garriga Polledo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
useiden EU:n komission jäsenien ja 
parlamentin välillä mietinnön valmistelun 
kaikissa vaiheissa käytyä säännöllistä 
poliittista vuoropuhelua ja katsoo, että 
käytäntöä olisi kehitettävä kahden 
toimielimen väliseksi jäsennellymmäksi 
vuoropuheluksi ennen monivuotista 
rahoituskehystä koskevien 
lainsäädäntöehdotuksien esittämistä; 
huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 56
Reimer Böge
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille 
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; katsoo, 
että varhaisessa vaiheessa omaksutun 
kannan ansiosta parlamentti pysyi 
yhtenäisenä koko myöhemmän 
neuvotteluprosessin aikana; toteaa lisäksi, 
että kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille 
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 57
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
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Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille 
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä, mukaan lukien 
kehotus lisätä varoja vähintään 
5 prosenttia seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten, joistakin 
positiivisista painopistealoista, suurimpia 
budjettikohtia varten osoitettujen varojen 
vähimmäistasosta ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille 
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 

9. palauttaa mieliin, että parlamentti oli 
ensimmäinen unionin toimielin, joka 
esitteli kesäkuussa 2011 kestävän 
Euroopan unionin poliittisia haasteita ja 
rahoitusta vuoden 2013 jälkeen 
käsittelevän erityisvaliokunnan antamassa 
mietinnössä oman näkemyksensä 
kauden 2014–2020 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja tarpeesta uudistaa 
unionin talousarvion rahoitusta; toteaa, että 
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kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle toimivia ohjeita, joita se voi 
käyttää laatiessaan monivuotista 
rahoituskehystä ja omia varoja koskevia 
omia ehdotuksiaan; pitää myönteisenä 
kyseisten kahden toimielimen välille 
mietinnön valmistelun kaikissa vaiheissa 
kehittynyttä säännöllistä poliittista 
vuoropuhelua; huomauttaa, että aikaisesta 
valmistautumisesta koituu parlamentille 
ilmeistä hyötyä kaikissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa;

kyseisessä mietinnössä annettiin 
komissiolle ohjeita, joita se voi käyttää 
laatiessaan monivuotista rahoituskehystä ja 
omia varoja koskevia omia ehdotuksiaan; 
pitää myönteisenä kyseisten kahden 
toimielimen välille mietinnön valmistelun 
kaikissa vaiheissa kehittynyttä säännöllistä 
poliittista vuoropuhelua; huomauttaa, että 
aikaisesta valmistautumisesta koituu 
parlamentille ilmeistä hyötyä kaikissa 
monivuotista rahoituskehystä koskevissa 
neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 59
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa, että vaikka Euroopan 
komissio esitti monivuotista 
rahoituskehystä koskevan ehdotuksen 
29. kesäkuuta 2011 ja tarkisti omaa 
ehdotustaan 6. heinäkuuta 2012, komissio 
ei esittänyt ehdotustaan yleisölle 
vaikuttavalla ja ennakoivalla tavalla vaan 
antoi kansallisten hallitusten ja Euroopan 
parlamentin ottaa vastuun keskustelun 
johtamisesta; katsoo tästä syystä, että 
Euroopan komissio on Eurooppa-
neuvoston, neuvoston ja parlamentin 
ohella myös vastuussa siitä, miten sekä 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
asetuksesta että toimielinten välisestä 
sopimuksesta käytyä keskustelua 
johdettiin; korostaa, että Euroopan 
komission olisi pitänyt edellisen 
neuvotteluvaiheen aikana toimia 
ennakoivammin rehellisen välittäjän 
roolissa;
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Or. en

Tarkistus 60
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan hyväksyy 
yksimielisesti monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että 
perussopimuksessa ei määrätä 
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 
joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella 
tasolla;

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan neuvosto 
hyväksyy yksimielisesti monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että 
perussopimuksessa ei määrätä 
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 
joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella
tasolla; korostaa tarvetta arvioida 
uudelleen näitä toimintaan liittyviä 
menettelytapoja, ottaen huomioon SEUT-
sopimuksen tulevan tarkistamisen;

Or. en

Tarkistus 61
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan hyväksyy
yksimielisesti monivuotista 

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan 
Eurooppa-neuvosto voi yksimielisesti 
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rahoituskehystä koskevan asetuksen 
saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että 
perussopimuksessa ei määrätä
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 
joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella 
tasolla;

tehdä päätöksen, jonka mukaan neuvosto 
voi monivuotista rahoituskehystä 
koskevaa asetusta antaessaan tehdä 
ratkaisunsa määräenemmistöllä; pitää 
tästä syystä valitettavana, että Euroopan 
parlamentti kieltäytyi haastamasta 
Eurooppa-neuvostoa tältä osin; pitää 
valitettavana, että Eurooppa-neuvosto 
kieltäytyi käyttämästä siirtymälauseketta 
ja antoi neuvoston hyväksyä yksimielisesti 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
asetuksen saatuaan parlamentin 
hyväksynnän ja kolme toimielintä 
”toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
helpottaakseen vahvistamista”; toteaa näin 
ollen, että perussopimuksessa ei määrätä 
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 
joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan hyväksyy 
yksimielisesti monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että 
perussopimuksessa ei määrätä 
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 

10. palauttaa mieliin, että SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaan neuvosto 
hyväksyy yksimielisesti monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
saatuaan parlamentin hyväksynnän ja 
kolme toimielintä ”toteuttavat kaikki 
tarvittavat toimenpiteet helpottaakseen 
vahvistamista”; toteaa näin ollen, että 
perussopimuksessa ei määrätä 
konkreettisesta menettelystä parlamentin 
ottamiseksi mukaan monivuotista 
rahoituskehystä koskeviin neuvotteluihin, 
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joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella 
tasolla;

joten menettelytavat vahvistettiin useiden 
tilapäisten järjestelyiden avulla, joista 
sovittiin parlamentin aloitteesta poliittisella 
tasolla; toteaa, että myös Euroopan 
parlamentti määritteli oman roolinsa, ja 
kannustaa sitä ottamaan opiksi tästä 
kokemuksesta; korostaa tarvetta antaa 
selkeä ja avoin valtuutus parlamentin 
neuvotteluryhmälle;

Or. en

Tarkistus 63
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää valitettavana, että parlamentin ja 
neuvoston kesken ei järjestetty 
merkityksellisiä neuvotteluja, ennen kuin 
Eurooppa-neuvosto pääsi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä sopimukseen 
8. helmikuuta 2013; katsoo, että asiaa 
käsittelevien yleisten asioiden neuvoston 
kokousten yhteydessä järjestetyt 
parlamentin neuvotteluryhmän ja 
neuvoston puheenjohtajavaltioiden 
edustajien väliset lukuisat kokoukset sekä 
neuvotteluryhmän osallistuminen 
neuvoston monivuotista rahoituskehystä 
käsitteleviin epävirallisiin kokouksiin 
auttoivat jonkin verran jakamaan tietoa 
neuvoston ja parlamentin kesken mutta 
niillä ei valitettavasti ollut vaikutusta
neuvoston sisäisten neuvottelujen 
ilmapiiriin, aikatauluun tai sisältöön; pitää 
valitettavana, että neuvoston
valtuuskunnissa parlamentin kannat jäivät 
pitkälti huomiotta tai tulivat 
väärinymmärretyiksi;

11. pitää valitettavana, että parlamentin ja 
neuvoston kesken ei järjestetty 
merkityksellisiä neuvotteluja, ennen kuin 
Eurooppa-neuvosto pääsi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä sopimukseen 
8. helmikuuta 2013; katsoo, että asiaa 
käsittelevien yleisten asioiden neuvoston 
kokousten yhteydessä järjestetyt 
parlamentin neuvotteluryhmän ja 
neuvoston puheenjohtajavaltioiden 
edustajien väliset lukuisat kokoukset sekä 
neuvotteluryhmän osallistuminen 
neuvoston monivuotista rahoituskehystä 
käsitteleviin epävirallisiin kokouksiin 
auttoivat jonkin verran jakamaan tietoa 
neuvoston ja parlamentin kesken; katsoo 
tästä syystä, että parlamentin on 
analysoitava kriittisesti sen omaa roolia 
tässä prosessissa ja keskustella siitä, 
miten se voi lisätä vaikutustaan neuvoston 
sisäisten neuvottelujen ilmapiiriin, 
aikatauluun ja sisältöön ja saada 
neuvoston valtuuskunnat tunnustamaan 
sen kannat tulevissa neuvotteluissa;

Or. en
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Tarkistus 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää valitettavana, että parlamentin 
painokkaista vastalauseista huolimatta 
kaikkiin neuvoston eri 
puheenjohtajavaltioiden esittelemiin 
neuvottelupaketteihin sekä lopulta 
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 
hyväksymään monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyi paljon 
lainsäädäntöön liittyviä elementtejä, joista 
olisi pitänyt päättää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä; korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
asetuksen hyväksymiseksi neuvostossa 
oikeudellisesti vaadittava yksimielisyys 
saavutettiin vain sulkemalla pois tiettyjä 
tärkeitä poliittisia muutoksia unionin 
alakohtaisista toimintalinjoista, mikä 
rajoittaa parlamentin oikeuksia 
yhteispäätösmenettelyssä ja on selvästi 
perussopimusten määräysten vastaista;

12. muistuttaa, että perussopimuksen 
mukaan Eurooppa-neuvosto ei toimi 
lainsäätäjänä, ja tuomitsee tästä syystä 
sen, että parlamentin painokkaista 
vastalauseista huolimatta kaikkiin 
neuvoston eri puheenjohtajavaltioiden 
esittelemiin neuvottelupaketteihin sekä 
lopulta Eurooppa-neuvoston 
8. helmikuuta 2013 hyväksymään 
monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyi 
paljon lainsäädäntöön liittyviä elementtejä, 
joista olisi pitänyt päättää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä; korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
asetuksen hyväksymiseksi neuvostossa 
oikeudellisesti vaadittava yksimielisyys 
saavutettiin vain sulkemalla pois tiettyjä 
tärkeitä poliittisia muutoksia unionin 
alakohtaisista toimintalinjoista, mikä 
rajoittaa parlamentin oikeuksia 
yhteispäätösmenettelyssä ja on selvästi 
perussopimusten määräysten vastaista;

Or. en

Tarkistus 65
Dominique Riquet

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. pitää valitettavana, että parlamentin 
painokkaista vastalauseista huolimatta 
kaikkiin neuvoston eri 

12. pitää valitettavana, että parlamentin 
painokkaista vastalauseista huolimatta 
kaikkiin neuvoston eri 
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puheenjohtajavaltioiden esittelemiin 
neuvottelupaketteihin sekä lopulta 
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 
hyväksymään monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyi paljon 
lainsäädäntöön liittyviä elementtejä, joista 
olisi pitänyt päättää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä; korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
asetuksen hyväksymiseksi neuvostossa 
oikeudellisesti vaadittava yksimielisyys 
saavutettiin vain sulkemalla pois tiettyjä 
tärkeitä poliittisia muutoksia unionin 
alakohtaisista toimintalinjoista, mikä 
rajoittaa parlamentin oikeuksia 
yhteispäätösmenettelyssä ja on selvästi 
perussopimusten määräysten vastaista;

puheenjohtajavaltioiden esittelemiin 
neuvottelupaketteihin sekä lopulta 
Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 
hyväksymään monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyi paljon 
lainsäädäntöön liittyviä elementtejä, joista 
olisi pitänyt päättää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä; korostaa, että 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 
asetuksen hyväksymiseksi neuvostossa 
oikeudellisesti vaadittava yksimielisyys 
saavutettiin vain sulkemalla pois tiettyjä 
tärkeitä poliittisia muutoksia unionin 
alakohtaisista toimintalinjoista, mikä 
rajoittaa parlamentin oikeuksia 
yhteispäätösmenettelyssä, erityisesti 
oikeutta esittää tarkistuksia, ja on selvästi 
perussopimusten määräysten vastaista;

Or. fr

Tarkistus 66
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. panee merkille, että todelliset 
neuvottelut monivuotista rahoituskehystä 
koskevasta asetuksesta ja toimielinten 
välisestä sopimuksesta käynnistettiin vasta 
maaliskuussa 2013 ja että neuvoston 
neuvottelijat pitivät monivuotista
rahoituskehystä koskevaa sopimusta 
ainoana kiintopisteenä, jossa ei ole tilaa 
keskustelulle; painottaa tällaisen asenteen 
johtaneen siihen, että tiettyjä aiheita 
yritettiin jättää neuvottelujen ulkopuolelle, 
mikä ei ole hyväksyttävää ja minkä vuoksi 
parlamentti joutui ponnistelemaan myös 
korkeimmalla poliittisella tasolla, jotta 
ryhdyttäisiin yhteispäätösmenettelyn 
tapaisiin neuvotteluihin jokaisesta 
monivuotista rahoituskehystä koskevan 

13. panee merkille, että todelliset 
neuvottelut monivuotista rahoituskehystä 
koskevasta asetuksesta ja toimielinten 
välisestä sopimuksesta käynnistettiin vasta 
toukokuussa 2013 ja että neuvoston 
neuvottelijoilla ei ollut virallista 
neuvotteluvaltuutusta, vaan he pitivät 
monivuotista rahoituskehystä koskevaa 
sopimusta ainoana kiintopisteenä, jossa ei 
ole tilaa keskustelulle; painottaa tällaisen 
asenteen aiheuttaneen tarpeetonta 
ajanhukkaa mutta myös johtaneen siihen, 
että neuvosto yritti jättää tiettyjä aiheita
neuvottelujen ulkopuolelle, mikä ei ole 
hyväksyttävää ja minkä vuoksi parlamentti 
joutui ponnistelemaan myös korkeimmalla 
poliittisella tasolla, jotta ryhdyttäisiin 
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asetuksen artiklasta ja toimielinten välisen 
sopimuksen kohdasta;

neuvotteluihin jokaisesta monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
artiklasta ja toimielinten välisen 
sopimuksen kohdasta;

Or. en

Tarkistus 67
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa;
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan;

14. pitää vaarallisena ja perussopimuksen 
säännöksen – SEU-sopimuksen 
15 artikla, jonka mukaan Eurooppa-
neuvosto ei toimi lainsäätäjänä –
vastaisena, että Eurooppa-neuvosto 
käyttää EU:n huippukokousta hyväkseen 
sanellakseen neuvostolle näkemyksensä ja 
reunaehtonsa ja luoden siten todellista 
lainsäädäntövaltaa; katsoo tästä syystä, 
että koska neuvosto kieltäytyi 
neuvottelemasta Eurooppa-neuvoston 
reunaehdoista Euroopan parlamentin 
kanssa, neuvosto kieltäytyi käyttämästä 
lainsäädäntövaltaansa; korostaa 
kuitenkin, että antamalla hyväksyntänsä 
Euroopan parlamentti laillistaa 
demokraattisesti sekä Eurooppa-
neuvoston että neuvoston toimintamallin;

Or. en

Tarkistus 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan;

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
pitää erittäin valitettavana, että tämä 
ongelma ilmeni neuvotteluissa unionin 
monivuotisista ohjelmista ja erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja 
globalisaatiorahastosta (EGR); kehottaa 
sisällyttämään Eurooppa-neuvoston 
päätelmiin vakiomuotoilun, jossa viitataan 
SEUT-sopimuksen 15 artiklan 1 kohtaan;

Or. en

Tarkistus 69
Salvador Garriga Polledo

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan;

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan, ja muistuttaa, että 
Eurooppa-neuvosto ei toimi 
lainsäätäjänä; on vakuuttunut siitä, että 
kaikista Eurooppa-neuvoston tekemistä 
poliittisista päätöksistä huolimatta 
monivuotista rahoituskehystä ja siihen 
liittyviä EU:n monivuotisia ohjelmia 
koskevia neuvotteluja olisi käytävä 
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ainoastaan parlamentin ja neuvoston 
välillä, kuten perussopimuksessa 
säädetään;

Or. en

Tarkistus 70
Emer Costello

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
neuvotteluohjeina eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan;

14. muistuttaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmät ovat neuvoston 
neuvotteluohjeita eivätkä ne saa missään 
tapauksessa olla reunaehtoja, joista ei 
voitaisi neuvotella parlamentin kanssa; 
kehottaa sisällyttämään Eurooppa-
neuvoston päätelmiin vakiomuotoilun, 
jossa viitataan SEUT-sopimuksen 
15 artiklan 1 kohtaan;

Or. en

Tarkistus 71
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että loppujen lopuksi
parlamentti ei asettanut kyseenalaisiksi 
Eurooppa-neuvoston hyväksymiä
monivuotisen rahoituskehyksen lukuja
(kokonaistaso ja jakautuminen 
otsakkeittain) vaan otti huomioon
päätöksen tekohetkellä vallinneen erityisen 
vaikean talous- ja rahoitustilanteen; 
painottaa kuitenkin, että tätä ei missään 

16. toteaa, että parlamentti asetti 
13. maaliskuuta 2013 hyväksytyssä 
päätöslauselmassaan kyseenalaisiksi 
Eurooppa-neuvoston hyväksymät
monivuotisen rahoituskehyksen luvut
(kokonaistaso ja jakautuminen 
otsakkeittain), mikä johtui erityisesti
päätöksen tekohetkellä vallinneesta
erityisen vaikeasta talous- ja 
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nimessä saisi pitää ennakkotapauksena, ja 
toistaa kantansa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen luvuista ja kaikista 
muista Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevan poliittisen sopimuksen osista on 
neuvoteltava parlamentin kanssa;

rahoitustilanteesta; pitää valitettavana, 
että Euroopan parlamentti antoi lopulta 
täyden tukensa monivuotisen 
rahoituskehyksen luvuille esittämällä 
muodollisen hyväksyntänsä; painottaa 
kuitenkin, että tätä ei missään nimessä saisi 
pitää ennakkotapauksena, ja toistaa 
kantansa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen luvuista ja kaikista 
muista Eurooppa-neuvoston asiaa 
koskevan poliittisen sopimuksen osista on 
neuvoteltava parlamentin kanssa;

Or. en

Tarkistus 72
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa tarvetta parantaa merkittävästi 
tulevien monivuotisista rahoituskehyksistä 
käytävien neuvottelujen toimintatapoja, 
jotta voidaan välttää neuvottelujen 
lukkiutuminen ja säästää arvokasta aikaa ja 
resursseja neuvottelujen aikana; katsoo, 
että toimintatavat olisi vakiinnutettava 
sopimalla niistä korkeimmalla poliittisella 
tasolla ottaen huomioon äskettäisten 
neuvottelujen puutteet ja turvaamalla 
täysin parlamentin roolin ja oikeudet 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaisesti; katsoo, että 
talousarviomenettelyn tapaan tämä 
menettely olisi sisällytettävä 
myöhemmässä vaiheessa myös 
toimielinten väliseen sopimukseen;

17. korostaa tarvetta parantaa merkittävästi 
tulevien monivuotisista rahoituskehyksistä 
käytävien neuvottelujen toimintatapoja, 
jotta voidaan välttää neuvottelujen 
lukkiutuminen ja säästää arvokasta aikaa ja 
resursseja neuvottelujen aikana; katsoo, 
että toimintatavat olisi vakiinnutettava 
sopimalla niistä korkeimmalla poliittisella 
tasolla ottaen huomioon äskettäisten 
neuvottelujen puutteet ja turvaamalla 
täysin parlamentin roolin ja oikeudet 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaisesti, mukaan lukien mahdollisuus 
olla antamatta hyväksyntää; katsoo, että 
talousarviomenettelyn tapaan tämä 
menettely olisi sisällytettävä 
myöhemmässä vaiheessa myös 
toimielinten väliseen sopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 73
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. on vakuuttunut siitä, että neuvoston 
yksimielisyyttä koskevan säännön vuoksi 
sopimus perustuu pienimpään yhteiseen 
nimittäjään, jotta mikään yksittäinen 
jäsenvaltio ei käyttäisi veto-oikeutta; 
tähdentää, että siirtyminen käyttämään 
määräenemmistöä monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
yhteydessä vastaisi unionin talousarvion 
hyväksymisessä käytettävää vuotuista 
menettelyä sekä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, jota käytetään lähes 
kaikkien unionin monivuotisten ohjelmien 
hyväksymisen yhteydessä; katsoo, että 
tähän voidaan päästä käyttämällä 
312 artiklan mukaista siirtymälauseketta ja 
että asiaa olisi käsiteltävä edelleen
perussopimuksen seuraavan tarkistamisen 
yhteydessä;

18. on vakuuttunut siitä, että neuvoston 
yksimielisyyttä koskevan säännön vuoksi 
sopimus perustuu pienimpään yhteiseen 
nimittäjään, jotta mikään yksittäinen 
jäsenvaltio ei käyttäisi veto-oikeutta; 
tähdentää, että siirtyminen käyttämään 
määräenemmistöä monivuotista 
rahoituskehystä koskevan asetuksen 
yhteydessä vastaisi unionin talousarvion 
hyväksymisessä käytettävää vuotuista 
menettelyä sekä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, jota käytetään lähes 
kaikkien unionin monivuotisten ohjelmien 
hyväksymisen yhteydessä; katsoo, että 
tähän voidaan päästä käyttämällä 
312 artiklan mukaista siirtymälauseketta ja 
että asia olisi turvattava perussopimuksen 
seuraavan tarkistamisen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 74
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. huomauttaa, että parlamentissa on 
toteutettava laajaa tiedonvaihtoa ja 
koordinointia, jotta varmistetaan 
monivuotisesta rahoituskehyksestä ja yli 
60 monivuotisen ohjelman 
oikeusperustoista samaan aikaan 
käytävien neuvottelujen yhtenevyys; on 
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vakuuttunut siitä, että parlamentin olisi 
kannattanut erottaa menettelyt toisistaan, 
koska tällöin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien 
neuvottelujen osapuoliin ei olisi 
kohdistettu vastaavaa painostusta 
neuvottelujen saattamisesta päätökseen, 
jotta lainsäädäntövaliokunnat saisivat 
riittävästi aikaa päättää omat 
neuvottelunsa; katsoo näin ollen, että olisi 
tarkasteltava eri vaihtoehtoja, jotka 
liittyvät sekä monivuotisen 
rahoituskehyksen että monivuotisten 
ohjelmien keston mukauttamiseen, jotta 
rajoitetaan koordinointitarvetta 
tulevaisuutta silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistus 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää valitettavana, että parlamentti 
päätti olla hyödyntämättä täysipainoisesti 
tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn 
suomia mahdollisuuksia, kun neuvoston 
kanssa neuvoteltiin oikeusperustasta; 
katsoo tässä yhteydessä, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapauksiin, joissa lainsäädäntöehdotuksen 
on katsottu kuuluvan useamman kuin 
yhden valiokunnan toimivaltaan; on sitä 
mieltä, että näissä erityistapauksissa
valtuudet käydä neuvotteluja neuvoston 
kanssa olisi saatava täysistunnossa, jotta 
voidaan varmistaa laaja kannatus, 
vahvistaa parlamentin neuvotteluasemaa 
ja taata avoimuus;

Or. en
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Tarkistus 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. katsoo, että neuvoston kanssa 
neuvotellut sopimukset olisi voitava 
hyväksyä kitkattomasti täysistunnossa, 
mikä ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että 
sovittuja tekstejä ei saisi enää muuttaa 
täysistunnossa; katsoo, että tällaista 
menettelyä voitaisiin soveltaa ainoastaan 
siinä tapauksessa, että sovitusta tekstistä 
vallitsee hyvin laaja poliittinen 
yhteisymmärrys; kehottaa siksi asiasta 
vastaavaa valiokuntaa selvittämään, 
voidaanko ensimmäisen ja toisen 
käsittelyn sopimuksiin soveltaa 
parlamentin työjärjestyksen 138 artiklaa;

Or. en

Tarkistus 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. ehdottaa, että jos perussopimus 
säilyy entisellään, parlamentin olisi 
tarkasteltava seuraavasta 
rahoituskehyksestä käytävissä 
neuvotteluissa monivuotista 
rahoituskehystä koskevaa asetusta sekä 
eri monivuotisia ohjelmia koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia yhtenä 
kokonaisuutena, kuten se teki 
menestyksekkäästi valvontajärjestelmää 
koskevan mekanismin tapauksessa;
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Or. en

Tarkistus 78
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. aikoo varmistaa, että kaikkia 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen sisällytettyjä uusia säännöksiä 
ja toimielinten väliseen sopimukseen 
sisällytettyjä uusia määräyksiä käytetään 
kattavasti vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä; edellyttää, että 
neuvosto ei pyri tulkitsemaan näitä 
säännöksiä ja määräyksiä rajoittuneesti, 
erityisesti kaikkien erityisvälineiden 
luonteen ja soveltamisalan suhteen;

19. aikoo varmistaa, että kaikkia 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen sisällytettyjä uusia säännöksiä 
ja toimielinten väliseen sopimukseen 
sisällytettyjä uusia määräyksiä käytetään 
kattavasti vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä; edellyttää, että 
neuvosto ei pyri tulkitsemaan näitä 
säännöksiä ja määräyksiä rajoittuneesti, 
erityisesti kaikkien erityisvälineiden 
luonteen ja soveltamisalan suhteen, vaan 
että neuvosto sen sijaan toimii 
vastuullisesti ja hyväksyy tarvittavat 
maksumäärärahat kattaakseen sekä 
aiemmat sitoumukset että 
ennakoimattomat menot, myös siinä 
ennennäkemättömässä tilanteessa, että 
monivuotisen rahoituskehyksen vuotuiset 
enimmäismäärät joudutaan ylittämään;

Or. en

Tarkistus 79
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. aikoo varmistaa, että kaikkia 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen sisällytettyjä uusia säännöksiä 

19. aikoo varmistaa, että kaikkia 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
asetukseen sisällytettyjä uusia säännöksiä 
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ja toimielinten väliseen sopimukseen 
sisällytettyjä uusia määräyksiä käytetään 
kattavasti vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä; edellyttää, että 
neuvosto ei pyri tulkitsemaan näitä 
säännöksiä ja määräyksiä rajoittuneesti, 
erityisesti kaikkien erityisvälineiden 
luonteen ja soveltamisalan suhteen;

ja toimielinten väliseen sopimukseen 
sisällytettyjä uusia määräyksiä käytetään 
kattavasti vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä; edellyttää, että 
neuvosto ei pyri tulkitsemaan näitä 
säännöksiä ja määräyksiä rajoittuneesti, 
erityisesti kaikkien erityisvälineiden 
luonteen ja soveltamisalan suhteen; 
muistuttaa tästä syystä, että monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärät on 
asetettu paljon omien varojen 
enimmäismääriä alemmiksi;

Or. en

Tarkistus 80
Edit Herczog
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. muistuttaa, että Horisontti 2020 
-ohjelma on keskeisessä asemassa 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamisen tukemisessa, ja 
painottaa, että komission on 
varmistettava, että sen talousarvio 
käytetään kokonaisuudessaan sen sovitun 
periaatteen mukaisesti, joka koskee 
huippuosaamisen levittämistä ja 
osallistujapohjan laajentamista, 
talousarvioon liittyvistä rajoitteista 
huolimatta;

Or. en
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Tarkistus 81
Edit Herczog
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pitää erityisen tärkeinä uusia 
joustavuutta koskevia sääntöjä, joiden 
avulla on tarkoitus käyttää 
mahdollisimman hyvin monivuotisen 
rahoituskehyksen maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät; korostaa, että 
on luovuttava aiempien rahoituskehysten 
käytännöstä, jossa unionin vuotuinen 
talousarvio oli varsinkin 
maksumäärärahoina paljon monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä 
pienempi;

20. pitää erityisen tärkeinä uusia 
joustavuutta koskevia sääntöjä, joiden 
avulla on tarkoitus käyttää 
mahdollisimman hyvin monivuotisen 
rahoituskehyksen maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät; korostaa, että 
on luovuttava aiempien rahoituskehysten 
käytännöstä, jossa unionin vuotuinen 
talousarvio oli varsinkin 
maksumäärärahoina paljon monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä 
pienempi; painottaa tarvetta lieventää ja 
tasapainottaa talousarvioon liittyviä 
jännitteitä eri budjettikohdissa sekä 
mukauttaa talousarviovaroja muuttuviin 
tilanteisiin asianmukaisella tavalla; 

Or. en

Tarkistus 82
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pitää erityisen tärkeinä uusia 
joustavuutta koskevia sääntöjä, joiden 
avulla on tarkoitus käyttää 
mahdollisimman hyvin monivuotisen 
rahoituskehyksen maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät; korostaa, että 
on luovuttava aiempien rahoituskehysten 
käytännöstä, jossa unionin vuotuinen 
talousarvio oli varsinkin 
maksumäärärahoina paljon monivuotisen 

20. pitää erityisen tärkeinä uusia 
joustavuutta koskevia sääntöjä, joiden 
avulla on tarkoitus käyttää 
mahdollisimman hyvin monivuotisen 
rahoituskehyksen maksusitoumusten ja 
maksujen enimmäismäärät; korostaa, että 
on luovuttava aiempien rahoituskehysten 
käytännöstä, jossa unionin vuotuinen 
talousarvio oli varsinkin 
maksumäärärahoina paljon monivuotisen 
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rahoituskehyksen enimmäismääriä 
pienempi;

rahoituskehyksen enimmäismääriä 
pienempi, ottaen huomioon, että kertyneet 
maksamatta olevat määrät ovat 
saavuttaneet kriittisen tason, mikä saattaa 
aiheuttaa EU:n talousarvion 
rakenteellisen alijäämän; tämä olisi 
selvästi vastoin perussopimuksen 
säännöksiä (SEUT-sopimuksen 310 ja 
323 artikla);

Or. en

Tarkistus 83
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi vuoden 2016 
loppuun mennessä; painottaa, että 
monivuotisen rahoituskehyksen vaalien 
jälkeistä uudelleenarviointia ja 
tarkistamista koskeva lauseke oli 
parlamentin keskeisiä vaatimuksia 
monivuotista rahoituskehystä koskevissa 
neuvotteluissa ja sen taustalla oli tarve 
antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä ilmentää hyvissä 
ajoin poliittisia painopisteitä eli määrittää 
alat, joihin se pitää tarpeellisena lisätä 
investointeja seuraavan monivuotisen 
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puoliskolla; rahoituskehyksen toisella puoliskolla, sekä 
alat, joiden määrärahat voidaan 
kohdentaa uudelleen, koska EU:n 
menojen ei ole osoitettu tuottavan 
lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla;

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla; pyytää tässä yhteydessä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuinta 
laatimaan asianmukaisessa ajassa 
tarkastustoimea varten kertomuksen, 
jossa tarkastellaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen liittyvien keskeisten 
rahoitusohjelmien vaikuttavuutta ja 
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suorituskykyä mukautuksien 
täytäntöönpanemiseksi tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 85
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla;

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla; painottaa, että talouskriisin 
vuoksi investoinnit ovat vähentyneet 
merkittävästi, ja muistuttaa, että 
vuosina 2008–2012 toteutumatta jääneet 
investoinnit maksavat unionille arvioiden 
mukaan 540 miljardia euroa menetettyinä 
tuottoina vuoteen 2020 mennessä;

Or. en
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Tarkistus 86
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeistä 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla;

21. palauttaa mieliin, että seuraava 
komissio aloittaa toimikautensa Euroopan 
parlamentin vuoden 2014 vaalien jälkeen ja 
sen on määrä käynnistää kauden 2014–
2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollinen uudelleenarviointi ja 
tarkistaminen vuoden 2016 loppuun 
mennessä, mikä tarjoaa mahdollisuuden 
korottaa monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismääriä; painottaa, että 
monivuotisen rahoituskehyksen vaalien 
jälkeistä määräenemmistöpäätöksellä 
hyväksytty oikeudellisesti sitova 
uudelleenarviointia ja tarkistamista 
koskeva lauseke oli parlamentin keskeisiä 
vaatimuksia monivuotista rahoituskehystä 
koskevissa neuvotteluissa ja sen taustalla 
oli tarve antaa seuraavalle komissiolle ja 
parlamentille mahdollisuus arvioida 
uudelleen unionin poliittisia painopisteitä 
ja siten lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen demokraattista 
oikeutusta; korostaa, että seuraavan 
parlamentin on syytä määrittää hyvissä 
ajoin poliittiset painopisteet, joihin se pitää 
tarpeellisena lisätä investointeja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen toisella 
puoliskolla;

Or. en
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Tarkistus 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. on voimakkaasti sitä mieltä, että 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
liittyvän viisivuotiskauden avulla 
lisättäisiin demokraattista oikeutusta ja 
parannettaisiin budjettivarojen 
priorisointia, minkä lisäksi sitä voitaisiin 
pitää poliittisten lisäkeskustelujen 
käymisen ennakkoedellytyksenä; kehottaa 
painokkaasti komissiota SEUT-
sopimuksen 312 artiklan mukaisesti 
noudattamaan viisivuotista 
budjettikierrosta vuodesta 2020 alkaen;

Or. en

Tarkistus 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen kaavailtu tarkistaminen 
ei saa vähentää koheesiopolitiikkaan jo 
kohdennettuja kansallisia 
rahoituskehyksiä eikä etenkään ESR:n 
määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 89
Dominique Riquet
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Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa tarkistamaan monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloa, joka on 
nykyään seitsemän vuotta, kun taas 
Euroopan komission jäsenien ja 
Euroopan parlamentin jäsenien 
toimikausi on ainoastaan viisi vuotta; 
korostaa, että on tärkeää mukauttaa 
budjettikautta komission ja parlamentin 
rotaatioon, koska neuvostossa ei 
noudateta kokonaisvaltaista säännöllistä 
rotaatiota;

Or. fr

Tarkistus 90
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista koskevissa 
komission ehdotuksissa olisi otettava 
kattavasti huomioon uusimmat 
makrotalouden näkymät ja niihin olisi 
sisällytettävä kaikkien erityisvälineiden ja 
varsinkin maksusitoumusten ja maksujen 
yleisen liikkumavaran toiminnan tarkka 
arviointi; muistuttaa, että tämä prosessi ei 
vaikuta alentavasti etukäteen 
myönnettyihin jäsenvaltiokohtaisiin 
määrärahoihin;

22. painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista koskevissa 
komission ehdotuksissa olisi otettava 
kattavasti huomioon uusimmat 
makrotalouden näkymät ja niihin olisi 
sisällytettävä kaikkien erityisvälineiden ja 
varsinkin maksusitoumusten ja maksujen 
yleisen liikkumavaran toiminnan tarkka 
arviointi; muistuttaa, että tämä prosessi ei 
vaikuta alentavasti etukäteen 
myönnettyihin jäsenvaltiokohtaisiin 
määrärahoihin; edellyttää tässä yhteydessä, 
että komissio toimittaa parlamentille ja 
neuvostolle identtistä ja yhtenevää tietoa 
luvuista ja arvioista, jotta vältetään 
keskustelun perustaan liittyvät 
väärinymmärrykset neuvotteluissa;

Or. en
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Tarkistus 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että komission olisi 
kokonaisuudessaan sisällytettävä 
ehdotuksiinsa, jotka koskevat 
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–
2020 tarkistamista, kolmen toimielimen 
antaman yhteisen lausuman periaatteet 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta;

Or. en

Tarkistus 92
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. painottaa, että on tarpeen käydä 
laajaa ja avointa keskustelua EU:n 
rahoitusohjelmien myötä saavutetuista 
tuloksista ja arvioida erityisesti sitä, missä 
määrin ohjelmilla saavutetaan 
parlamentin määrittämät tavoitteet eli 
kestävän kasvun kannustaminen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 93
Göran Färm
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Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa, että maksusitoumusten 
yleisen liikkumavaran tarkoituksena on 
tukea kasvuun ja työllisyyteen ja 
erityisesti nuorten työllisyyteen tehtäviä 
investointeja unionissa; muistuttaa, että 
väline perustui Euroopan parlamentin 
aloitteeseen;

Or. en

Tarkistus 94
Göran Färm

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. korostaa unionin 
hankejoukkolainojen kaltaisten 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
merkitystä, koska niillä voi 
asianmukaisesti suunniteltuina olla hyvin 
suuri vaikutus pyrittäessä kannustamaan 
tarpeellista investointia; kehottaa 
painokkaasti komissiota tältä osin 
hyödyntämään optimaalisesti niitä 
koskevaa tulevaa arviointia myös 
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–
2020 uudelleenarvioinnin/tarkistamisen 
kehyksessä;

Or. en

Tarkistus 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen



AM\1020127FI.doc 65/68 PE529.801v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa näin ollen seuraavaa 
parlamenttia asettamaan komission 
ehdotetun puheenjohtajan valinnan 
ehdoksi, että tämä sitoutuu vahvasti ja 
yksiselitteisesti panemaan täytäntöön 
uudelleenarviointia/tarkistamista koskevan 
lausekkeen ja käymään tarkistamisen 
sisällöstä aitoa ja syvällistä poliittista 
vuoropuhelua;

23. muistuttaa aikovansa asettaa 
monivuotisen rahoituskehyksen 
pakollisen tarkistamisen keskeiseksi 
vaatimukseksi seuraavaa komissiota 
valittaessa; kehottaa näin ollen seuraavaa 
parlamenttia asettamaan komission 
ehdotetun puheenjohtajan valinnan 
ehdoksi, että tämä sitoutuu vahvasti ja 
yksiselitteisesti panemaan täytäntöön 
vaalien jälkeistä tarkistamista koskevan 
lausekkeen ja käymään tarkistamisen 
sisällöstä aitoa ja syvällistä poliittista 
vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 96
Philip Claeys

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on ehdottomasti sitä mieltä, että omia 
varoja käsittelevä korkean tason työryhmä 
on ainutlaatuinen tilaisuus päästä 
nykyisen omien varojen järjestelmän 
uudistukseen syntyneestä lukkiutuneesta 
tilanteesta; edellyttää, että työryhmä 
auttaa merkittävällä tavalla 
ymmärtämään nykyisen järjestelmän 
puutteita sekä etuja, jotka voidaan saada 
syvällisestä, kattavasta uudistuksesta ja 
uusien aitojen omien varojen 
käyttöönotosta, koska niillä voidaan 
vähentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta;

Poistetaan.

Or. nl
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Tarkistus 97
Helga Trüpel
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on ehdottomasti sitä mieltä, että omia 
varoja käsittelevä korkean tason työryhmä 
on ainutlaatuinen tilaisuus päästä 
nykyisen omien varojen järjestelmän 
uudistukseen syntyneestä lukkiutuneesta 
tilanteesta; edellyttää, että työryhmä auttaa 
merkittävällä tavalla ymmärtämään 
nykyisen järjestelmän puutteita sekä etuja, 
jotka voidaan saada syvällisestä, kattavasta 
uudistuksesta ja uusien aitojen omien 
varojen käyttöönotosta, koska niillä
voidaan vähentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta;

24. on ehdottomasti sitä mieltä, että omia 
varoja käsittelevä korkean tason työryhmä 
on tilaisuus päästä nykyisen omien varojen 
järjestelmän uudistukseen syntyneestä 
lukkiutuneesta tilanteesta; edellyttää, että 
työryhmä auttaa merkittävällä tavalla 
ymmärtämään nykyisen järjestelmän 
puutteita sekä etuja, jotka voidaan saada 
syvällisestä, kattavasta uudistuksesta,
uusien aitojen omien varojen 
käyttöönotosta sekä hyvitys- ja 
korvausjärjestelmän 
käytöstäpoistamisesta, jotta voidaan 
vähentää huomattavasti BKTL-perusteisten 
maksuosuuksien osuutta unionin 
talousarviosta, mitä Euroopan komissio 
ehdotti alkuaan ja mitä Euroopan 
parlamentti kannatti;

Or. en

Tarkistus 98
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. on ehdottomasti sitä mieltä, että omia 
varoja käsittelevä korkean tason työryhmä 
on ainutlaatuinen tilaisuus päästä nykyisen 
omien varojen järjestelmän uudistukseen 
syntyneestä lukkiutuneesta tilanteesta; 
edellyttää, että työryhmä auttaa 
merkittävällä tavalla ymmärtämään 
nykyisen järjestelmän puutteita sekä etuja, 

24. katsoo, että omia varoja käsittelevä 
korkean tason työryhmä on ainutlaatuinen 
tilaisuus päästä nykyisen omien varojen 
järjestelmän uudistukseen syntyneestä 
lukkiutuneesta tilanteesta; korostaa, että 
työryhmän on arvioitava nykyisen 
järjestelmän puutteita sekä etuja, jotka 
voidaan saada syvällisestä, kattavasta 
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jotka voidaan saada syvällisestä, kattavasta 
uudistuksesta ja uusien aitojen omien 
varojen käyttöönotosta, koska niillä 
voidaan vähentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta;

uudistuksesta ja uusien aitojen omien 
varojen käyttöönotosta, koska niillä 
voidaan vähentää huomattavasti BKTL-
perusteisten maksuosuuksien osuutta 
unionin talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. toistaa monivuotisen 
rahoituskehyksen vaalien jälkeisen 
uudelleentarkastelun yhteydessä 
esittämänsä kehotuksen, jonka mukaan 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
budjetointia olisi pantava täytäntöön 
kaikissa EU:n budjettimenettelyn 
vaiheissa, alkaen suunnittelusta ja 
ulottuen valvontaan ja arviointiin;

Or. en

Tarkistus 100
Reimer Böge

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. ilmaisee olevansa syvästi 
vakuuttunut siitä, että kaikkea uutta
rahoituskapasiteettia tai talousarvioita, 
jotka on kehitetty erityisesti sellaisia 
euroalueen jäsenvaltioita varten, joiden 
verotukseen liittyviä tehtäviä ei kateta 
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monivuotisessa rahoituskehyksessä, on 
kehitettävä unionin kehyksessä, ja niihin 
nähden on toteutettava demokraattista 
valvontaa ja tilivelvollisuutta koskevia 
asianmukaisia toimia olemassa olevien 
toimielimien välityksellä;

Or. en


