
AM\1016789FI.doc PE528.006v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2014/2005(INI)

29.1.2014

TARKISTUKSET
1 - 30

Lausuntoluonnos
Pervenche Berès
(PE527.870v01-00)

kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: 
kokemukset ja tulevat vaiheet
(2014/2005 (INI))



PE528.006v01-00 2/17 AM\1016789FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1016789FI.doc 3/17 PE528.006v01-00

FI

Tarkistus 1
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille parlamentin 
määrittelemän strategian, jonka mukaan 
lainsäädäntöehdotuksista neuvotellaan 
puuttumatta monivuotisen 
rahoituskehyksen lukuihin; katsoo, että 
parlamentin on syytä arvioida strategian 
tuloksia;

1. pitää valitettavana parlamentin 
määrittelemää strategiaa, jonka mukaan 
lainsäädäntöehdotuksista neuvotellaan 
puuttumatta monivuotisen 
rahoituskehyksen lukuihin; katsoo, että 
parlamentin on syytä arvioida strategian 
tuloksia;

Or. en

Tarkistus 2
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamissa
vuoden 2011 luvuissa ei oteta huomioon
jäsenvaltioiden todellista tilannetta;

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamat vuoden 
2011 luvut eivät mahdollista EU:n 
jäsenvaltioiden todellisen tilanteen 
huomioon ottamista kokonaisuudessaan; 
tähdentää, että riittämättömät tiedot ja 
etenkin tilastotiedot haittaavat politiikkoja 
ja saattavat voimistaa kielteisiä 
vaikutelmia unionin talousarviosta; 

Or. en

Tarkistus 3
Pervenche Berès
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamissa 
vuoden 2011 luvuissa ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden todellista tilannetta;

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamissa 
vuoden 2011 kiinteähintaisissa luvuissa ei 
oteta huomioon jäsenvaltioissa vallitsevaa
todellista tilannetta etenkään työllisyyden 
ja sosiaalisen taantuman kannalta;

Or. en

Tarkistus 4
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamissa 
vuoden 2011 luvuissa ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden todellista tilannetta;

2. pitää valitettavana, että komission 
neuvottelujen pohjaksi ehdottamissa 
vuoden 2011 luvuissa ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita;

Or. en

Tarkistus 5
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että 
lainsäädäntöehdotuksiin liittyvistä 
kysymyksistä on keskusteltu ja tehty 
päätöksiä Eurooppa-neuvostossa sen 
sijaan, että niitä olisi käsitelty neuvoston 
asianmukaisessa kokoonpanossa ja asiasta 

3. pitää valitettavana, että 
lainsäädäntöehdotuksiin liittyvistä 
kysymyksistä on keskusteltu ja tehty 
päätöksiä Eurooppa-neuvostossa sen 
sijaan, että niistä olisi neuvoteltu ja sovittu
neuvoston asianmukaisessa kokoonpanossa 
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vastaavassa valiokunnassa; ja asiasta vastaavassa valiokunnassa; 
korostaa, että neuvosto on sivuuttanut 
parlamentin roolin toisena 
lainsäädäntövallan käyttäjänä etenkin 
nuorisotyöllisyyttä koskevan aloitteen 
yhteydessä,

Or. en

Tarkistus 6
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana, että 
lainsäädäntöehdotuksiin liittyvistä 
kysymyksistä on keskusteltu ja tehty 
päätöksiä Eurooppa-neuvostossa sen 
sijaan, että niitä olisi käsitelty neuvoston 
asianmukaisessa kokoonpanossa ja asiasta 
vastaavassa valiokunnassa;

3. pitää valitettavana, että 
lainsäädäntöehdotuksiin liittyvistä 
kysymyksistä on keskusteltu ja tehty 
päätöksiä Eurooppa-neuvostossa sen 
sijaan, että niitä olisi käsitelty neuvoston 
asianmukaisessa kokoonpanossa ja asiasta 
vastaavassa valiokunnassa; muistuttaa 
Eurooppa-neuvostoa siitä, että 
perussopimuksen määräysten mukaan 
sillä ei ole lainsäädäntövaltaa; kehottaa 
siksi kumpaakin lainsäädäntövallan 
käyttäjää välttämään jatkossa 
lainsäädäntövallan siirtymistä Eurooppa-
neuvostolle;

Or. en

Tarkistus 7
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että tapauksissa, 
joissa lainsäätäjät ovat sopineet 

4. pitää valitettavana, että tapauksissa, 
joissa lainsäätäjät ovat sopineet 
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ehdotettujen rahoitusohjelmien 
soveltamisalan laajentamisesta, 
määrärahoja ei ole voitu korottaa 
vastaavasti; pahoittelee, että kautta 2014–
2020 koskevissa neuvotteluissa ei 
onnistuttu säilyttämään ESR:n ehdotettua 
25 prosentin osuutta koheesiopolitiikan 
määrärahoista;

ehdotettujen rahoitusohjelmien 
soveltamisalan laajentamisesta, 
määrärahoja ei ole voitu korottaa 
vastaavasti eikä vähennyksiä ole voitu 
estää; pitää valitettavana erityisesti sitä 
seikkaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) määrärahoja on vähennetty 
jatkuvasti, vaikka rahaston soveltamisalaa 
on ajan mittaan laajennettu; pahoittelee, 
että kautta 2014–2020 koskevissa 
neuvotteluissa ei onnistuttu säilyttämään 
ESR:n ehdotettua 25 prosentin osuutta 
koheesiopolitiikan määrärahoista; pitää 
myös valitettavana, että Euroopan 
globalisaatiorahaston (EGR) vuotuista 
enimmäismäärää on vähennetty 
suhteettoman paljon verrattuna muihin 
rahoitusvälineisiin; 

Or. en

Tarkistus 8
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavana, että tapauksissa, 
joissa lainsäätäjät ovat sopineet 
ehdotettujen rahoitusohjelmien 
soveltamisalan laajentamisesta, 
määrärahoja ei ole voitu korottaa 
vastaavasti; pahoittelee, että kautta 2014–
2020 koskevissa neuvotteluissa ei 
onnistuttu säilyttämään ESR:n ehdotettua 
25 prosentin osuutta koheesiopolitiikan 
määrärahoista;

4. pitää valitettavana, että tapauksissa, 
joissa lainsäätäjät ovat sopineet 
ehdotettujen rahoitusohjelmien 
soveltamisalan laajentamisesta, 
määrärahoja ei ole voitu korottaa 
vastaavasti; pahoittelee, että kautta 2014–
2020 koskevissa neuvotteluissa ei 
onnistuttu säilyttämään ESR:n ehdotettua 
25 prosentin osuutta koheesiopolitiikan 
määrärahoista; pitää valitettavana, että 
kaiken monivuotista rahoituskehystä 
koskevan aineiston yhteydessä on vedottu 
parlamentin työjärjestyksen 20 artiklaan, 
koska näin rajoitetaan parlamentin 
jäsenten demokraattista oikeutta ilmaista 
mielipiteensä esimerkiksi ESR:n 
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rahoituskehyksen vähimmäisosuudesta;

Or. en

Tarkistus 9
Jean Lambert

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät, minkä vuoksi 
sopimukseen pääsemisen aikataulu on 
tiukka;

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät muista kuin 
sisältöön liittyvistä syistä, minkä vuoksi 
sopimukseen pääsemisen aikataulu on 
tiukka;

Or. en

Tarkistus 10
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät, minkä vuoksi 
sopimukseen pääsemisen aikataulu on 
tiukka;

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät merkittävästi, 
minkä vuoksi sopimukseen ajoissa 
pääsemisen aikataulu on hyvin tiukka; 
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pitää valitettavana, että komissio antoi 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevan 
ehdotuksen selvästi myöhässä 
aikataulusta;

Or. en

Tarkistus 11
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät, minkä vuoksi 
sopimukseen pääsemisen aikataulu on 
tiukka;

5. panee merkille monivuotisen 
rahoituskehyksen umpeutumisesta ja 
Euroopan parlamentin vaaleista johtuvan 
ilmeisen kiireen ja pahoittelee, että siitä 
huolimatta Euroopan globalisaatiorahastoa 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastoa koskevat 
neuvottelut viivästyivät, minkä vuoksi 
sopimukseen pääsemisen aikataulu on 
sietämättömän tiukka;

Or. en

Tarkistus 12
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että kaikista 
neuvottelukantojen muutoksista ei aina 
ilmoitettu ajoissa parlamentin eri 
toimijoiden välillä, mikä vaikutti toisinaan 
parlamentin lähestymistavan 
johdonmukaisuuteen;
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Or. en

Tarkistus 13
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että on vaikea neuvotella erikseen 
horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille 
eri politiikanaloilla;

6. toteaa työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta ohjelmasta 
saatujen kokemusten perusteella, että on 
vaikea neuvotella erikseen horisontaalisista 
kysymyksistä, jotka ovat yhteisiä useille 
monivuotisille ohjelmille eri 
politiikanaloilla, mikä on johtanut tulosten 
erilaisuuteen ja estänyt yhdenmukaisen 
lähestymistavan;

Or. en

Tarkistus 14
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että on vaikea neuvotella erikseen
horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille 
eri politiikanaloilla;

6. toteaa, että on vaikea neuvotella erikseen 
horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille 
eri politiikanaloilla, ja katsoo, että 
järjestelmällisemmällä lähestymistavalla 
saataisiin parempia tuloksia;

Or. en

Tarkistus 15
Jean Lambert
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa, että on vaikea neuvotella erikseen 
horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille 
eri politiikanaloilla;

6. toteaa, että on vaikea neuvotella erikseen 
horisontaalisista kysymyksistä, jotka ovat 
yhteisiä useille monivuotisille ohjelmille 
eri politiikanaloilla; korostaa, että tämä on 
heikentänyt entisestään parlamentin 
neuvotteluasemia;

Or. en

Tarkistus 16
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa ongelmia, jotka johtuvat siitä, 
että lainsäädäntöehdotuksia koskevat 
neuvottelut ovat riippuvaisia 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kokonaisuudessaan käytävien 
neuvottelujen etenemisestä;

7. korostaa ongelmia, jotka johtuvat siitä, 
että lainsäädäntöehdotuksia, etenkin 
ESR:ään liittyviä lainsäädäntöehdotuksia
koskevat neuvottelut ovat riippuvaisia 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
kokonaisuudessaan käytävien 
neuvottelujen etenemisestä;

Or. en

Tarkistus 17
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on pahoillaan siitä, että neuvosto päätti 
perussopimuksen määräyksistä huolimatta 
neuvotella lainsäädäntöehdotuksista 
pelkkien osittaisten yleisnäkemysten tai 

8. on pahoillaan siitä, että neuvosto päätti 
perussopimuksen määräyksistä huolimatta 
neuvotella lainsäädäntöehdotuksista 
pelkkien osittaisten yleisnäkemysten tai 
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yleisnäkemysten perusteella ilman 
parlamentin esittämiin tarkistuksiin 
perustuvaa valtuutusta.

yleisnäkemysten perusteella ilman 
parlamentin esittämiin tarkistuksiin 
perustuvaa valtuutusta, mikä johti 
neuvottelujen viivästymiseen ja 
keskeyttämiseen etenkin ESR:n, EGR:n 
sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevan ohjelman yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 18
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että Lissabonin 
sopimusuudistuksen yhtenä tavoitteena oli 
demokratisoida unionin rahoituskehyksen 
laatimisprosessia, ja pitää tässä 
yhteydessä valitettavana, että kauden 
2014–2020 lainsäädäntöehdotuksia 
käsiteltäessä ei ole hyödynnetty 
mahdollisuutta toimia täysin 
perussopimuksen hengen mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 19
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. pitää valitettavana, että parlamentti 
päätti olla hyödyntämättä täysipainoisesti 
tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn 
suomia mahdollisuuksia, kun neuvoston 
kanssa neuvoteltiin oikeusperustasta;
katsoo tässä yhteydessä, että olisi 
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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

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 c. 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 21
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 d. muistuttaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen vuosia 2014–2017 
koskevien maksusitoumusmäärärahojen 
enimmäismäärien alle jäävä liikkumavara 
muodostaa rahoituskehyksen sitoumusten 
kokonaisliikkumavaran, jota koskevat 
laskelmat tekee komissio ja joka asetetaan 
saataville monivuotisen rahoituskehyksen 
vuosien 2016–2020 enimmäismäärät 
ylittävänä osuutena kasvua ja työllisyyttä 
koskevia poliittisia tavoitteita ja erityisesti 
nuorisotyöllisyyttä koskevaa aloitetta 
varten; 

Or. en

Tarkistus 22
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 e. 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; 

Or. en

Tarkistus 23
Pervenche Berès
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Lausuntoluonnos
8 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 f. 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 24
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 25
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 h kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 h. kehottaa seuraavaa komissiota 
reagoimaan 
nuorisotyöttömyyskysymykseen 
ehdottamalla nuorisotyöllisyyttä koskevan 
aloitteen talousarvioon merkittävää 
lisäystä monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamisprosessissa;

Or. en

Tarkistus 26
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 i. muistuttaa seuraavaa komissiota ja 
parlamenttia siitä, että Euroopan 
sosiaalirahastoa koskevassa asetuksessa 
säädetään – monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamisprosessin 
ohella – että ”nuorisotyöllisyysaloitteen 
vuosia 2016–2020 koskevia varoja 
voidaan lisätä talousarviomenettelyn 
puitteissa asetuksen (EU) N:o 1311/2013/ 
14 artiklan mukaisesti”;

Or. en

Tarkistus 27
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 j. on erittäin huolissaan siitä, että 
”oikeudenmukaisten palautusten” 
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logiikka on jo monen vuoden ajan 
haitannut kaikkia neuvoston kanssa 
käytäviä budjettineuvotteluja, ja korostaa 
tämän johtuvan pitkälti unionin 
nykyisestä rahoitusjärjestelmästä, jossa 
noin 85 prosenttia tuloista on peräisin 
kansallisista maksuosuuksista eikä 
Rooman sopimuksessa edellytetyistä 
aidoista omista varoista; 

Or. en

Tarkistus 28
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 k. toteaa, että Eurooppa-neuvosto 
sovelsi ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 
lähestymistapaa päättäessään kauden 
2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen suuruusluokasta, mikä 
osoittaa, että Eurooppa-neuvoston 
tekemien unionia koskevien poliittisten 
sitoumusten ja niiden asianmukaista 
rahoittamista koskevan halukkuuden 
välillä vallitsee huolestuttava juopa; 
korostaa aliarvioineensa Eurooppa-
neuvoston kyvyn sekä arvioida, miten 
Lissabonin sopimuksen voimaantulo 
vaikuttaa monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymistä koskevaan parlamentin 
toimivaltaan, että soveltaa edelleen 
kyseistä lähestymistapaa; 

Or. en

Tarkistus 29
Pervenche Berès
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Lausuntoluonnos
8 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 l. katsoo, että ennen kuin 
rahoituskehyksestä tehdään päätöksiä, 
olisi käytävä – ja sovellettava 
päätöksenteon perustana – aitoa poliittista 
vuoropuhelua unionin talousarvion 
roolista, tehtävästä ja lisäarvosta sekä 
talousarvion sovittamisesta yhteen 
unionin omaksuman poliittisen strategian 
ja unionille asetettujen 
toimintatavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 30
Pervenche Berès

Lausuntoluonnos
8 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 m. korostaa, että Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä on pidettävä neuvoston 
ministerien neuvotteluohjeina; pitää 
erittäin valitettavana, että tämä ongelma 
leimasi neuvotteluja unionin 
monivuotisista ohjelmista ja erityisesti 
ESR:stä ja EGR:stä;

Or. en


