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Tarkistus 1
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto 
on leikannut 38 miljardilla eurolla 
otsakkeen 1 a määrärahoja, koska 
kyseisestä otsakkeesta rahoitetaan 
innovointia, tutkimusta, infrastruktuuria, 
pk-yrityksiä, nuorisoa ja koulutusta 
koskevia unionin politiikkoja, jotka ovat 
tarpeellisia pyrittäessä vastaamaan 
nykyiseen talouskriisiin ja merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; katsoo, että 
yhteisen maatalouspolitiikan maksuille 
asetettava asianmukainen menokatto 
antaisi mahdollisuuden vapauttaa lisää 
talousarviomäärärahoja otsaketta 1 a 
varten;

2. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto 
on leikannut 38 miljardilla eurolla 
otsakkeen 1 a määrärahoja, koska 
kyseisestä otsakkeesta rahoitetaan 
innovointia, tutkimusta, infrastruktuuria, 
pk-yrityksiä, nuorisoa ja koulutusta
koskevia unionin politiikkoja, jotka ovat 
tarpeellisia pyrittäessä vastaamaan 
nykyiseen talouskriisiin ja merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; korostaa, 
että otsakkeen 1 a määrärahoista 
voitaisiin tukea unionin ensisijaisia 
toimintalinjoja muun muassa seuraavilla 
aloilla: työttömyyden lieventäminen, 
unionin teollisuuspolitiikka, tutkimus ja 
innovointi sekä energia-ala;

Or. ro

Tarkistus 2
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto 
on leikannut 38 miljardilla eurolla 
otsakkeen 1 a määrärahoja, koska 
kyseisestä otsakkeesta rahoitetaan 
innovointia, tutkimusta, infrastruktuuria, 
pk-yrityksiä, nuorisoa ja koulutusta 
koskevia unionin politiikkoja, jotka ovat 
tarpeellisia pyrittäessä vastaamaan 
nykyiseen talouskriisiin ja merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; katsoo, että

2. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto 
on leikannut 38 miljardilla eurolla 
otsakkeen 1 a määrärahoja, koska 
kyseisestä otsakkeesta rahoitetaan 
innovointia, tutkimusta, infrastruktuuria, 
pk-yrityksiä, nuorisoa ja koulutusta 
koskevia unionin politiikkoja, jotka ovat 
tarpeellisia pyrittäessä vastaamaan 
nykyiseen talouskriisiin ja merkittäviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin; katsoo, että
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yhteisen maatalouspolitiikan maksuille 
asetettava asianmukainen menokatto 
antaisi mahdollisuuden vapauttaa lisää 
talousarviomäärärahoja otsaketta 1 a 
varten;

olisi annettava mahdollisuus vapauttaa 
lisää talousarviomäärärahoja otsaketta 1 a 
varten;

Or. de

Tarkistus 3
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. haluaisi saada käsityksen vuosina 
2007–2013 ja varsinkin 
varainhoitovuonna 2013 vielä 
käytettävissä olevien maksumäärärahojen 
määrästä ja pyytää näin ollen komissiota 
laatimaan nykyisen rahoituskehyksen 
2007–2013 maksumäärärahojen käytöstä 
rahoitusselvityksen, jossa ilmoitetaan 
kaudeksi 2007–2013 myönnetyt määrät ja 
kyseisellä kaudella sidotut määrät, 
ennakoihin nähden käyttämättä jääneet 
määrät, vielä sitomatta olevat määrät sekä 
kaikki maksumäärärahojen käyttöä 
koskevat rahoitustiedot;

Or. fr

Tarkistus 4
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. odottaa budjettivallan käyttäjän 
osoittavan mahdollisimman joustavasti 
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käyttämättä jääviä vuotuisia määrärahoja 
otsakkeeseen 1 a kuuluviin ohjelmiin, 
etenkin Horisontti 2020 -ohjelmaan, 
COSME-ohjelmaan ja Verkkojen 
Eurooppa -välineeseen;

Or. en

Tarkistus 5
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vastustaa voimakkaasti kaikkia 
pyrkimyksiä kattaa tarvittavat varat 
otsakkeesta 1 a tehtävin siirroin, jos 
uudesta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ei kyetä kattamaan 
kaikkia meneillään olevaan 
varainhoitovuoteen liittyviä 
maksavaateita; 

Or. en

Tarkistus 6
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa osoittamaan Horisontti 2020 
-ohjelmalle riittävän suuret määrärahat; 
vastustaa päättäväisesti kaikkia ehdotuksia 
asettaa vuoden 2014 enimmäismäärät 
vuoden 2013 tasoa alemmas; kehottaa 
komissiota luomaan omat budjettikohdat 
pk-yritysten tukivälineelle ja ”Tiede 
yhteiskunnassa”- ja ”Osallistumisen 

3. muistuttaa neuvostoa lausunnostaan, 
jonka mukaan Horisontti 2020 
-ohjelmaan on osoitettava 
reaalimääräisesti enemmän rahoitusta 
kuin vuonna 2013; kehottaa näin ollen
osoittamaan Horisontti 2020 -ohjelmalle 
riittävän suuret määrärahat ja vastustaa 
päättäväisesti kaikkia ehdotuksia asettaa 



PE510.847v01-00 6/12 AM\936908FI.doc

FI

laajentaminen” -ohjelmille sekä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ekoinnovointialan ja
”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman seurannalle;

vuoden 2014 enimmäismäärät vuoden 
2013 tasoa alemmas; kehottaa komissiota 
luomaan omat budjettikohdat pk-yritysten 
tukivälineelle ja ”Tiede yhteiskunnassa”- ja
”Osallistumisen laajentaminen” -ohjelmille 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ekoinnovointialan ja
”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman seurannalle;

Or. en

Tarkistus 7
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa osoittamaan Horisontti 2020 
-ohjelmalle riittävän suuret määrärahat;
vastustaa päättäväisesti kaikkia ehdotuksia 
asettaa vuoden 2014 enimmäismäärät 
vuoden 2013 tasoa alemmas; kehottaa 
komissiota luomaan omat budjettikohdat
pk-yritysten tukivälineelle ja ”Tiede 
yhteiskunnassa”- ja ”Osallistumisen 
laajentaminen” -ohjelmille sekä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ekoinnovointialan ja
”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman seurannalle;

3. kehottaa osoittamaan Horisontti 2020 
-ohjelmalle riittävän suuret määrärahat;
vastustaa päättäväisesti kaikkia ehdotuksia 
asettaa vuoden 2014 enimmäismäärät 
vuoden 2013 tasoa alemmas; kehottaa 
komissiota luomaan oman budjettikohdan
pk-yritysten tukivälineelle ja omat 
budjettikohdat ”Tiede yhteiskunnassa”- ja
”Osallistumisen laajentaminen” -ohjelmille 
sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelman ekoinnovointialan ja
”Älykäs energiahuolto Euroopassa” 
-ohjelman seurannalle;

Or. en

Tarkistus 8
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää osoittamaan Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
talousarviosta määrärahat yhdellä kertaa, 
jotta osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
sidosryhmät saisivat investoinneille 
vakaat ja ennakoitavissa olevat puitteet;

Or. en

Tarkistus 9
Kent Johansson

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pyytää osoittamaan Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutille 
runsaasti määrärahoja, jotta 
saavutettaisiin kriittinen massa, jota 
tarvitaan suunnitteilla olevien uusien
osaamis- ja innovaatioyhteisöjen 
perustamista varten;

Or. en

Tarkistus 10
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista 

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista 
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rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa;

rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa; vaatii, että 
mikrorahoitusohjelmia (kuten 
eurooppalainen Progress-
mikrorahoitusjärjestely ja JASMINE) 
jatketaan monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; ehdottaa Euroopan 
sosiaalirahaston, globalisaatiorahaston, 
nuorisotakuun ja nuorille yrittäjille 
tarkoitetun Erasmus-ohjelman kaltaisten 
yrittäjyyden edistämiseen tarkoitettujen 
nykyisten ja tulevien välineiden tiiviimpää 
verkottamista kannustimien ja 
synergiavaikutusten luomiseksi 
kansallisella ja paikallisella tasolla;

Or. de

Tarkistus 11
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista 
rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa;

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; katsoo, että 
nyt ehdotettu rahoitus ei ole riittävällä 
tasolla, ja toistaa kantansa, jonka mukaan 
ohjelmaan osoitetut määrärahat olisi 
kaksinkertaistettava monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista 
rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa;

Or. en
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Tarkistus 12
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista 
rahoitusvälineisiin, koska rahoituksen 
saanti on erityisen vaikeaa;

5. korostaa tarvetta puuttua pk-yritysten 
ongelmiin kunnianhimoisen yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) avulla; kehottaa 
osoittamaan ainakin 60 prosenttia 
COSME-ohjelman määrärahoista kaikkein 
tehokkaimpiin rahoitusvälineisiin, koska 
rahoituksen saanti on erityisen vaikeaa;

Or. en

Tarkistus 13
Edit Herczog

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii, että unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja
GMES) on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen 
määrät ylittäen, ja vaatii, että unionin
varoja ei saa käyttää kattamaan uusia 
kustannusten ylityksiä tai ITER-hankkeen 
kustannuksia;

6. vaatii osoittamaan unionin suuriin 
infrastruktuurihankkeisiin (kuten Galileo 
ja Kopernikus) sekä ITER-hankkeeseen
monivuotisen rahoituskehyksen
enimmäismääriä enemmän rahoitusta,
jotta voidaan varmistaa, että mahdolliset 
kustannusten ylitykset eivät vaaranna
unionin toimintalinjojen rahoitusta ja 
menestyksekästä täytäntöönpanoa etenkin 
tutkimusalalla, säilyttäen kuitenkin 
kummankin budjettivallan käyttäjän 
täydet toimivaltuudet; katsoo, että 
rahoitus olisi korvamerkittävä 
vahvistettavien kokonaiskustannusten 
pohjalta maksusitoumusmäärärahoina 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
asetuksessa, jotta varmistetaan näiden
hankkeiden rahoitus vaarantamatta muita 
unionin prioriteetteja kuten Horisontti 
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2020-, COSME- tai Erasmus-ohjelmaa.

Or. en

Tarkistus 14
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii, että unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja
GMES) on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen 
määrät ylittäen, ja vaatii, että unionin 
varoja ei saa käyttää kattamaan uusia 
kustannusten ylityksiä tai ITER-hankkeen 
kustannuksia;

6. vaatii osoittamaan unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo, 
Kopernikus ja ITER) koskeviin 
rahoituspaketteihin monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä 
enemmän rahoitusta, jotta jäsenvaltiot 
voivat ottaa tarvittaessa käyttöön lisää 
määrärahoja;

Or. de

Tarkistus 15
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii, että unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja
GMES) on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen 
määrät ylittäen, ja vaatii, että unionin
varoja ei saa käyttää kattamaan uusia 
kustannusten ylityksiä tai ITER-hankkeen 
kustannuksia;

6. vaatii osoittamaan unionin suuriin 
infrastruktuurihankkeisiin (kuten Galileo, 
ITER ja Kopernikus) monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä 
enemmän rahoitusta ja katsoo, että näissä 
suuren luokan hankkeissa tapahtuvat 
mahdolliset kustannusten ylitykset eivät 
saisi vaarantaa muiden unionin ohjelmien 
rahoitusta ja toteutuksen onnistumista;

Or. en
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Tarkistus 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii, että unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja
GMES) on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen 
määrät ylittäen, ja vaatii, että unionin
varoja ei saa käyttää kattamaan uusia 
kustannusten ylityksiä tai ITER-hankkeen 
kustannuksia;

6. vaatii osoittamaan unionin suuriin 
infrastruktuurihankkeisiin (kuten Galileo, 
ITER ja Kopernikus) monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismääriä 
enemmän rahoitusta ja katsoo, että näissä 
suuren luokan hankkeissa tapahtuvat 
mahdolliset kustannusten ylitykset eivät
saisi vaarantaa muiden unionin ohjelmien 
rahoitusta ja toteutuksen onnistumista;

Or. en

Tarkistus 17
Reinhard Bütikofer
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii, että unionin suuria 
infrastruktuurihankkeita (kuten Galileo ja 
GMES) on rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen ulkopuolella ja sen 
määrät ylittäen, ja vaatii, että unionin 
varoja ei saa käyttää kattamaan uusia 
kustannusten ylityksiä tai ITER-hankkeen 
kustannuksia;

6. vaatii osoittamaan unionin suuriin 
infrastruktuurihankkeisiin (kuten Galileo 
ja GMES) monivuotisen rahoituskehyksen
enimmäismääriä enemmän rahoitusta ja 
vaatii, että unionin varoja ei saa käyttää 
kattamaan uusia kustannusten ylityksiä tai 
ITER-hankkeen kustannuksia;

Or. en

Tarkistus 18
Edit Herczog
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että hallintoa ja menojen 
koordinointia on parannettava unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi; kehottaa 
käyttämään optimaalisesti unionin nykyistä 
rahoitusta ja keskittymään unionin 
lisäarvoon, tehokkaaseen järkeistämiseen 
ja kerrannaisvaikutuksiin; pyytää 
seuraamaan talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevassa prosessissa 
tutkimukseen, innovointiin, 
teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin
tehtäviä investointeja.

7. katsoo, että hallintoa ja menojen 
koordinointia on parannettava unionin ja 
jäsenvaltioiden välillä Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi; kehottaa 
käyttämään optimaalisesti unionin nykyistä 
rahoitusta ja keskittymään unionin 
lisäarvoon, tehokkaaseen järkeistämiseen 
ja kerrannaisvaikutuksiin samalla kun 
jäsenvaltiot toteuttavat ohjelmia 
asianmukaisesti ja kiireellisesti; pyytää 
seuraamaan talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevassa prosessissa 
tutkimukseen, innovointiin, 
teollisuuspolitiikkaan, pk-yrityksiin, 
energiaan ja TVT-infrastruktuureihin
tehtäviä investointeja.

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Pierre Audy

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että hallintoa ja menojen 
koordinointia on parannettava unionin ja
jäsenvaltioiden välillä Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiseksi; kehottaa 
käyttämään optimaalisesti unionin nykyistä 
rahoitusta ja keskittymään unionin 
lisäarvoon, tehokkaaseen järkeistämiseen 
ja kerrannaisvaikutuksiin; pyytää 
seuraamaan talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevassa prosessissa 
tutkimukseen, innovointiin, 
teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin 
tehtäviä investointeja.

7. katsoo, että hallintoa ja menojen 
koordinointia on parannettava unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden välillä 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseksi;
kehottaa käyttämään optimaalisesti unionin 
nykyistä rahoitusta ja keskittymään unionin 
lisäarvoon, tehokkaaseen järkeistämiseen 
ja kerrannaisvaikutuksiin; pyytää 
seuraamaan talouspolitiikan eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevassa prosessissa 
tutkimukseen, innovointiin, 
teollisuuspolitiikkaan ja pk-yrityksiin 
tehtäviä investointeja.

Or. fr


