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Tarkistus 861
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
84 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan 
olisi perustuttava unionin 
perusperiaatteisiin ja -arvoihin eli 
demokratiaan, ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi 
edistää näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
84 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi 
edistää näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
moninaisuuteen,
oikeusvaltioperiaatteeseen, 
perusvapauksien kunnioittamiseen ja 
ympäristön suojeluun; toistaa, että 
unionille on annettava entistä 
asianmukaisempia ja kohdennetumpia 
välineitä, jotta se voi edistää näitä arvoja 
maailmanlaajuisesti; korostaa 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
rahoitusvälineen (EIDHR) erityistä 
vaikutusta, sillä se mahdollistaa 
hankkeiden rahoittamisen ilman 
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kolmansien maiden suostumusta isäntinä;

Or. en

Tarkistus 863
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
84 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi edistää 
näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli rauhan rakentamiseen ja 
konfliktien ehkäisemiseen, demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi edistää 
näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 864
Carl Haglund

Päätöslauselmaesitys
84 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi edistää 
näitä arvoja maailmanlaajuisesti;

84. painottaa, että EU:n ulkopolitiikan olisi 
perustuttava unionin perusperiaatteisiin ja 
-arvoihin eli demokratiaan, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen; toistaa, että 
unionille on annettava asianmukaisia ja 
kohdennettuja välineitä, jotta se voi edistää 
näitä arvoja maailmanlaajuisesti ja 
laajentaa rauhan ja vakauden aluetta 
naapurustossaan;

Or. en
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Tarkistus 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
84 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

84 a. katsoo, että EU:n pitäisi huolehtia 
siitä, että sen poliittinen asema vastaa sen 
antamaa taloudellista apua;

Or. en

Tarkistus 866
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä jäsenvaltioiden 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että unioni ei tarvitse minkäänlaisia 
rahoitusalan sitoumuksia;

Or. en

Tarkistus 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski
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Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan; katsoo lisäksi vakaasti, että 
kaikille tähän liittyville menoille pitäisi 
asettaa ehto, joka liittyy kyseisen 
kumppanin osallistumisaktiivisuuteen ja 
sen edistymiseen tähänastisten 
sitoumustensa toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 

85. katsoo, että EU:lla on 
kansainvälisessä yhteisössä erityinen 
velvollisuus edistää turvallisuutta, 
demokratiaa ja hyvinvointia 
naapurimaissaan, joiden taloudellinen 
kehittyminen ja joiden vakauden 
edistyminen on suoraan EU:n etu; katsoo 
siksi, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
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kohtaan; jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan; ottaa huomioon sen, mitä 
naapuruusohjelmien aiemmista 
ongelmista on otettu opiksi; katsoo, että 
ehdollisuutta koskevat säännöt pitäisi 
panna täytäntöön ja että edunsaajille 
pitäisi myöntää rahoitusta erityisin 
ehdoin, joita olisivat esimerkiksi 
demokratiakehityksen parantaminen ja 
moitteeton varainhoito, korruption 
vähentäminen ja kyky käyttää EU:n tukea 
avoimella, tehokkaalla ja vastuullisella 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien, myös naisten oikeuksien,
tukemiseen – ja suuriin odotuksiin, jotka 
perustuvat sen moraaliseen vastuuseen 
naapureitaan kohtaan; katsoo samalla, että 
varojen kohdennetummalla käytöllä on 
vähintään yhtä suuri merkitys kuin 
rahoituksen määrällä; kehottaa siksi 
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vahvistamaan ehdollisuuden periaatetta 
EU:n naapuruuspolitiikassa käytettävissä 
EU:n tukiohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 870
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa 
kuitenkin, että painopisteitä ja resurssien 
kohdentamista on arvioitava uudelleen, 
jotta unioni voi aidosti vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten tukea siirtymistä 
demokratiaan ja demokratian 
vahvistamista, oikeusvaltioperiaatetta, 
hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia 
naapurustossaan;

Or. en

Tarkistus 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
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haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan; korostaa erityisesti, että 
Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusta 
on mukautettava ja lisättävä nykyisten 
tapahtumien valossa, jotta 
kumppanuusmaissa ja 
kumppanuusalueilla voidaan edistää 
paremmin rauhaa, vapautta ja 
turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 872
Riikka Manner

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; korostaa 
siksi, että eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen toimintaa on 
äärimmäisen tärkeää parantaa, jotta 
EU:n rajoilla voimistuviin vaatimuksiin 
voidaan vastata; painottaa, että on lisättävä 
rahoitusalan sitoumuksia, jotta unioni voi 
vastata merkittäviin haasteisiin – kuten 
demokratiaan siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

Or. en
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Tarkistus 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien, myös naisten oikeuksien,
tukemiseen – ja suuriin odotuksiin, jotka 
perustuvat sen moraaliseen vastuuseen 
naapureitaan kohtaan;

Or. en

Tarkistus 874
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten rauhan rakentamisen 
ja konfliktien ehkäisyn, demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;
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Or. en

Tarkistus 875
Carl Haglund

Päätöslauselmaesitys
85 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen ja demokratian 
vahvistamiseen, hyvän hallintotavan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen – ja suuriin 
odotuksiin, jotka perustuvat sen 
moraaliseen vastuuseen naapureitaan 
kohtaan;

85. katsoo, että tiiviiden ja tehokkaiden 
suhteiden luomisen naapurivaltioiden 
kanssa olisi säilyttävä unionin 
ulkopolitiikan painopistealana; painottaa, 
että on lisättävä rahoitusalan sitoumuksia, 
jotta unioni voi vastata merkittäviin 
haasteisiin – kuten demokratiaan 
siirtymiseen, vapaiden, ja 
oikeudenmukaisten vaalien ja 
perustuslain vahvistamiseen, hyvän 
hallintotavan ja ihmisoikeuksien 
tukemiseen – ja suuriin odotuksiin, jotka 
perustuvat sen moraaliseen vastuuseen 
naapureitaan kohtaan;

Or. en

Tarkistus 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
85 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85 a. toteaa, että EU lähestyy uutta 
laajentumiskierrosta, jossa laajentuminen 
tapahtuu erityisesti Länsi-Balkanin
suuntaan; katsoo siksi, että liittymistä 
valmistelevalle tukivälineelle on 
myönnettävä tulevina vuosina kunnolla 
rahoitusta, jotta tulevaan jäsenyyteen 
voidaan valmistautua; katsoo, että 
liittymistä valmistelevassa tukivälineessä 
pitäisi asettaa etusijalle tarvittavien 
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parannusten tukeminen, jotta 
ehdokasvaltioissa aletaan noudattaa 
yhteisön säännöstöä, sekä EU:n varojen 
käytön helpottaminen 
kansalaisyhteiskunnan, 
työmarkkinaosapuolten, vähemmistöjen, 
kansalaisjärjestöjen, kulttuuriperinnön 
sekä alue- ja paikallisviranomaisten 
hyväksi;

Or. en

Tarkistus 877
Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
85 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85 b. pyytää, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
otetaan huomioon tulevien 
laajentumisten, kuten Kroatian 
liittymisen, kustannukset; pyytää tältä 
osin suhtautumaan tuleviin 
laajentumiskierroksiin realistisesti ottaen 
huomioon erityisesti Länsi-Balkanin 
talousarviovaikutukset; korostaa, että on 
kehitettävä vähitellen etenevää 
lähentymistä koskevia vaihtoehtoisia 
malleja, joita ovat esimerkiksi strategiset 
kumppanuudet ja EWR+, ottaen 
huomioon EU:n integraatiokyky;

Or. en

Tarkistus 878
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
85 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85 c. pyytää kohdentamaan uudelleen 
taloudellista apua eteläiseen 
naapuruuteen kuuluvien maiden 
demokratisointiin sekä tarkistettuun 
Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja 
korostaa, että pääpainon pitäisi olla 
demokratian rakentamisessa, 
oikeusvaltioperiaatteessa, kestävässä 
sosiaalisessa ja taloudellisessa 
kehityksessä ja ihmisoikeuksissa; katsoo, 
ettei eteläisen naapuruuden poliittinen 
painopiste saa heikentää itäiseen 
naapuruuteen liittyviä unionin pitkän 
aikavälin sitoumuksia;

Or. en

Tarkistus 879
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
85 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

85 d. katsoo, että unionin ulkopolitiikassa 
pitäisi kiinnittää enemmän huomiota 
kolmansien maiden kansalaisjärjestöihin 
ja antaa niille enemmän tukea ja että 
tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
tietynlaista joustavuutta talousarviolta ja 
erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevalta eurooppalaiselta 
rahoitusvälineeltä (EIDHR);

Or. en

Tarkistus 880
Marta Andreasen
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Päätöslauselmaesitys
86 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja 
kehitettävä niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen 
myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa 
komission ehdotusta ja painottaa, että 
uuden välineen yleistavoitteena olisi 
oltava julkisen kehitysavun vähentäminen 
kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää 
muita yhteistä etua edistäviä toimia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
86 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen 
myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa 
komission ehdotusta ja painottaa, että 
uuden välineen yleistavoitteena olisi 
oltava julkisen kehitysavun vähentäminen 
kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää 
muita yhteistä etua edistäviä toimia;

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; ehdottaa tältä osin 
nykyisen ICI-välineen korvaamista 
uudella poliittisella välineellä, jonka 
kohteena ovat toimet, jotka eivät liity 
julkiseen kehitysapuun vaan koskevat 
aloja, joihin liittyy yhteisiä etuja näiden 
maiden kanssa, muun muassa globaalien 
julkishyödykkeiden edistämistä, kuten 
ilmastonmuutoksen torjuntaa, biologista 
monimuotoisuutta sekä yhteistyötä 
kulttuurin ja korkeakoulutuksen aloilla;

Or. en
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Tarkistus 882
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
86 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen 
myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa 
komission ehdotusta ja painottaa, että 
uuden välineen yleistavoitteena olisi oltava 
julkisen kehitysavun vähentäminen 
kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää 
muita yhteistä etua edistäviä toimia;

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen 
myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa 
komission ehdotusta ja painottaa, että 
uuden välineen yleistavoitteena olisi oltava 
julkisen kehitysavun vähentäminen 
kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää 
muita yhteistä etua edistäviä toimia; ottaa 
huomioon, että toimielinten välisen 
oikeusperustakiistan vuoksi 
18 Latinalaisen Amerikan maata ei ole 
hyötynyt ICI+-välineestä ja että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä pitäisi 
pyrkiä löytämään lopullinen ratkaisu 
tähän ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 883
James Elles

Päätöslauselmaesitys
86 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pitää näin ollen 
myönteisenä ICI+-välinettä koskevaa 
komission ehdotusta ja painottaa, että 
uuden välineen yleistavoitteena olisi oltava 
julkisen kehitysavun vähentäminen 

86. korostaa, että unionin on nopeasti 
mukautettava politiikkaansa nouseviin 
maailmanmahteihin nähden ja kehitettävä 
niiden kanssa uusia strategisia 
kumppanuuksia; pyytää, että tällaisten 
kumppanuuksien tavoite, suunta ja 
lopputulos määriteltäisiin selvästi 
seuraavaa monivuotista rahoituskehystä 
varten; pitää näin ollen myönteisenä ICI+-
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kyseisissä valtioissa, jotta voidaan edistää 
muita yhteistä etua edistäviä toimia;

välinettä koskevaa komission ehdotusta ja 
painottaa, että uuden välineen 
yleistavoitteena olisi oltava julkisen 
kehitysavun vähentäminen kyseisissä 
valtioissa, jotta voidaan edistää muita 
yhteistä etua edistäviä toimia;

Or. en

Tarkistus 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
86 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86 a. katsoo, että EU:n ulkopolitiikan 
rahoitusvälineiden rakenneuudistus on 
välttämätön kasvavien 
maailmanlaajuisten haasteiden sekä 
unionin maailmanlaajuisten velvoitteiden 
vuoksi ja varsinkin arabimaailman 
nykyisten poliittisten tapahtumien 
valossa; kannattaa siksi EU:n 
ulkopoliittisten välineiden tarkistamista ja 
strategisempaa soveltamista sekä 
uudenlaisten yhteistyö- ja 
täytäntöönpanomekanismien kehittämistä 
kumppanimaiden kanssa, jotta EU:n 
ulkoisten toimien vaikutusta ja näkyvyyttä 
saadaan lisättyä ja voidaan saavuttaa 
yleinen tavoite lisätä EU:n ulkoisten 
toimien johdonmukaisuutta ja 
yhtenäisyyttä;

Or. en

Tarkistus 885
Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
86 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

86 b. vahvistaa EU:n sitoutuneen 
transatlanttiseen kumppanuuteen 
Yhdysvaltojen kanssa ja esteettömiä 
transatlanttisia markkinoita koskevaan 
tavoitteeseen; katsoo, että tällaisten 
markkinoiden pitäisi luoda pohja 
vahvistetulle transatlanttiselle 
kumppanuudelle;

Or. en

Tarkistus 886
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
87 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia 
maantieteellisiä ohjelmia, olisi 
korostettava enemmän;

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat jäsenvaltioiden tärkeitä 
painopistealoja; katsoo, että nykyisen 
vakautusvälineen ei pitäisi olla 
tulevaisuudessa tarpeellinen, jos 
sopimusta rikkoville määrätään hyvissä 
ajoin seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
87 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia 
maantieteellisiä ohjelmia, olisi 
korostettava enemmän;

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
kriisitoimenpiteitä, rauhan rakentamista, 
konfliktien ennaltaehkäisyä ja konfliktien 
ratkaisemista olisi korostettava;

Or. en

Tarkistus 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
87 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia maantieteellisiä 
ohjelmia, olisi korostettava enemmän;

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia maantieteellisiä 
ohjelmia, olisi korostettava enemmän ja 
painopisteen pitäisi olla voimakkaammin 
siviilien suojelussa ja katastrofiavussa;

Or. en

Tarkistus 889
Jürgen Klute
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Päätöslauselmaesitys
87 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia maantieteellisiä 
ohjelmia, olisi korostettava enemmän;

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin rauhan rakentamista 
ja konfliktien ehkäisyä, kuten 
joustavampia maantieteellisiä ohjelmia, 
olisi korostettava enemmän;

Or. en

Tarkistus 890
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
87 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, kuten joustavampia maantieteellisiä 
ohjelmia, olisi korostettava enemmän;

87. toistaa, että kriisien ehkäiseminen ja 
hallinta ovat EU:n tärkeitä painopistealoja; 
korostaa näin ollen, että tältä osin on 
taattava välineiden tehokkuus ja 
asianmukainen rahoitus; katsoo, että 
nykyinen vakautusväline on edelleen 
tärkeä keino, jolla unioni voi vastata 
välittömästi kriisitilanteisiin, mutta 
pidemmän aikavälin ennalta ehkäiseviä 
toimia, myös rauhan rakentamista ja 
konfliktien ehkäisyä, kuten joustavampia 
maantieteellisiä ohjelmia, olisi korostettava 
enemmän;

Or. en
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Tarkistus 891
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
88 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että vaikka humanitaarista 
apua ei pidäkään jättää huomiotta, 
varojen käyttöä on valvottava 
asianmukaisesti, ennen kuin tukea 
maksetaan lisää;

Or. en

Tarkistus 892
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
88 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle; korostaa, 
että on tärkeää kehittää edelleen ja 
parantaa nykyisiä eurooppalaisia 
humanitaarisen avun mekanismeja sen 
sijaan, että EU:hun perustetaan uusia 
mekanismeja;

Or. en

Tarkistus 893
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
88 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle; korostaa, 
että vaikka siviiliensuojelu- ja 
kriisinhallintajoukoilla ei ole tällä 
hetkellä riittävästi resursseja tai 
infrastruktuuria, jotta ne voisivat vastata 
riittävästi ja kattavasti kriiseihin ja 
katastrofeihin, kriisit tai katastrofit eivät 
saa johtaa sotilasjoukkojen sijoittamiseen 
tai siirtämiseen EU:n sisällä tai sen 
ulkopuolelle; katsoo, että 
siviiliensuojelujoukoille pitäisi sen sijaan 
antaa tarvittavat resurssit, jotta ne voivat 
hoitaa tehtävänsä riittävän hyvin ja 
ainoastaan siviiliyhteyksissä;

Or. en

Tarkistus 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
88 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; toteaa, että luonnonkatastrofit 
ovat yleistymässä ja niiden seuraukset 
ovat muuttumassa yhä tuhoisammiksi ja 
että konfliktien syynä on yhä useammin 
kilpailu resursseista, kuten energiasta, 
vedestä ja raaka-aineista; katsoo siksi, 
että humanitaarisen avun välineen ja 
hätäapuvarauksen määrärahoja on 
korotettava tuntuvasti tulevina vuosina, 
jotta vältetään se, että Euroopan 
komissiolta pyydetään vuosittain lisää 
rahoitusta; humanitaarisen avun 
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neutraaliuden takaamiseksi näiden 
määrärahojen pitäisi olla riippumattomia 
eli ne pitäisi pitää erillään muista 
(esimerkiksi geopoliittisista) näkökohdista 
tai eduista;

Or. en

Tarkistus 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
88 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle; 
huomauttaa, ettei nykyisissä 
rahoitusvälineissä ole suunniteltu 
kunnolla katastrofi- tai 
kriisitoimenpiteiden vaihetta, joka 
sijoittuu ensimmäisten kuuden 
kuukauden jälkeiseen aikaan ennen 
paluuta normaalin kehitysyhteistyön 
ohjelmasuunnitteluun, ja katsoo siksi, että 
jälleenrakennusta ja kunnostusta varten 
pitäisi ottaa käyttöön uudet erityiset 
humanitaarisen avun jälkeiset 
määrärahat, joiden pitäisi tähdätä 
normaaliin kehitysyhteistyöhön (tai siihen 
paluuseen);

Or. en

Tarkistus 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
88 kohta



AM\865598FI.doc 23/141 PE462.732v04-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta; korostaa tarvetta taata 
asianmukaiset varat humanitaarisen avun 
välineelle ja hätäapuvaraukselle;

88. katsoo, että humanitaarinen apu on 
keskeisessä asemassa EU:n ulkosuhteiden 
kannalta ja voi vaikuttaa suoraan EU:n 
sisäasioihin ja -politiikkaan; korostaa 
tarvetta taata asianmukaiset varat 
humanitaarisen avun välineelle ja 
hätäapuvaraukselle;

Or. en

Tarkistus 897
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
88 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88 a. korostaa, että tarvearviointien alalla 
on tärkeää tehdä kansainvälisten 
kumppaneiden kanssa tiivistä yhteistyötä, 
jotta apua annetaan riittävästi, 
tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja 
joustavasti;

Or. en

Tarkistus 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
88 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

88 b. muistuttaa siitä, että 
humanitääriselle avulle on oltava 
erillinen budjettikohtansa, jotta voidaan 
varmistaa humanitäärisen avun 
välttämätön ja ehdoton riippumattomuus 
Euroopan unionin muista ulkopolitiikan 
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aloista; korostaa, että humanitääriseen 
apuun tarkoitettuja varoja on lisättävä ja 
tässä rahoituksessa on saavutettava 
huomattavampaa joustoa, jotta voidaan 
vastata asianmukaisesti yhä lisääntyvässä 
määrin esiintyviin kriiseihin ja 
luonnonkatastrofeihin;

Or. de

Tarkistus 899
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
89 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, 
uudet tehtävät ja toimivaltuudet, jotka 
unioni saa Lissabonin sopimuksen myötä, 
ja inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan sosiaalista kehitystä koskevat 
strategiset tavoitteet, joiden vuoksi on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
työntekijöiden oikeuksiin ja myös 
palkkoihin, jotta työntekijöiden 
ihmisarvoa kunnioitetaan;

Or. pt

Tarkistus 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
89 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, uudet 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa 
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen, myös nykyisestä 
eläkejärjestelmästä aiheutuvista tulevista 
menoista, ottaen asianmukaisesti 
huomioon julkisen talouden 
vahvistamistoimet, uudet tehtävät ja 
toimivaltuudet, jotka unioni saa Lissabonin 
sopimuksen myötä, ja inhimillisten varojen 
optimaaliseen käyttöön, erityisesti 
työntekijöiden uudelleen sijoittamiseen, 
perustuvat tehokkuusedut;

Or. en

Tarkistus 901
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
89 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, uudet 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen osa 
pyrkimystä saavuttaa tavoitteet, joita 
kutsutaan Eurooppa 2020 -ohjelmassa –
jossa on selvästikin unohdettu Lissabonin 
ohjelman epäonnistuminen – strategiaksi; 
kehottaa komissiota esittämään selkeän 
analyysin ennakoiduista hallinnollisista 
menoista vuoden 2013 jälkeen ottaen 
asianmukaisesti huomioon julkisen 
talouden vahvistamistoimet, uudet tehtävät 
ja toimivaltuudet, jotka unioni on liittänyt 
Lissabonin sopimukseen, ja inhimillisten 
varojen muuttuneeseen käyttöön, 
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erityisesti työntekijöiden uudelleen 
sijoittamiseen, perustuvat väitetyt 
tehokkuusedut;

Or. en

Tarkistus 902
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
89 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, uudet 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa 
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä; 
kehottaa komissiota esittämään selkeän 
analyysin hallinnollisista menoista 
vuoden 2013 jälkeen ottaen 
asianmukaisesti huomioon julkisen 
talouden vahvistamistoimet, uudet tehtävät 
ja toimivaltuudet, jotka unioni saa 
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

Or. en

Tarkistus 903
James Elles

Päätöslauselmaesitys
89 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 

89. on sitä mieltä, että korkealaatuinen 
julkinen hallinto sekä unionissa että 
jäsenvaltioissa on olennainen tekijä, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa 



AM\865598FI.doc 27/141 PE462.732v04-00

FI

asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, uudet 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa 
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen, perustuvat 
tehokkuusedut;

asetetut strategiset tavoitteet; kehottaa 
komissiota esittämään selkeän analyysin 
hallinnollisista menoista vuoden 2013 
jälkeen ottaen asianmukaisesti huomioon 
julkisen talouden vahvistamistoimet, uudet 
tehtävät ja toimivaltuudet, jotka unioni saa 
Lissabonin sopimuksen myötä, ja 
inhimillisten varojen optimaaliseen 
käyttöön, erityisesti työntekijöiden 
uudelleen sijoittamiseen ja uuteen
teknologiaan, perustuvat tehokkuusedut;

Or. en

Tarkistus 904
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
89 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 a. huomauttaa, että tällaisessa 
analyysissa pitäisi tarkastella 
mahdollisuutta saavuttaa synergiaetuja ja 
mahdollisuuksien mukaan säästöjä muun 
muassa edistämällä toimielinten välistä 
yhteistyötä ja siten, että kukin toimielin 
tarkistaa työskentelymenetelmiään ja että 
toimielinten ja virastojen tehtävät 
erotellaan paremmin, ja että siinä pitäisi 
ottaa myös huomioon eläkejärjestelmien, 
ikään liittyvien suuntausten sekä 
eläkkeelle jäämisen, rekrytoinnin ja EU:n 
toimielinten henkilöstösääntöjen muiden 
osa-alueiden keskipitkän ja pitkän 
aikavälin rahoitusvaikutukset pitäen 
silmällä tarvetta turvata kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan
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Päätöslauselmaesitys
89 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 b. huomauttaa, että hallintomenot ovat 
5,7 prosenttia kokonaismenoista ja siten 
suurempi menoerä kuin jäsenvaltioissa, ja 
odottaa siksi komission analyysin 
johtavan säästöihin tärkeimpien 
painopisteiden rahoittamiseksi; pyytää 
Eurooppa-neuvostoa mahdollistamaan 
sen, että Euroopan parlamentti voi 
päättää järjestää täysistuntonsa yhdessä 
paikassa eli Brysselissä, mikä toisi 
huomattavat säästöt parlamentin 
talousarvioon, kun kuukausittainen 
matkustaminen Strasbourgiin päättyisi; 
vaatii kaikilta toimielimiltä yhtä suuria 
säästöjä;

Or. en

Tarkistus 906
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
89 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 c. toteaa, että Euroopan parlamentin 
täysistuntojen järjestäminen yhdessä 
paikassa toisi huomattavat säästöt;

Or. en

Tarkistus 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
89 d kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 d. katsoo, että kaikki hallintomenot on 
koottava yhden hallinto-otsakkeen alle ja 
että kokonaishallintomenot eivät saa 
nousta nykytasostaan, minkä lisäksi 
pyrkimysten löytää säästökohteita 
hallintomenoissa, myös Euroopan 
parlamentin hallintomenoissa, pitäisi 
johtaa EU:n kokonaishallintomenojen 
supistumiseen; kannustaa tältä osin 
neuvostoa muuttamaan sopimusta siten, 
että Euroopan parlamentin työskentely 
voidaan keskittää yhteen toimipaikkaan ja 
samalla voidaan varmistaa, että kaikilla 
uusilla EU:n virastoilla, myös EU:n 
valvontaviranomaisilla, on yksi ainoa 
toimipaikka, sekä lakkauttamaan 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
sekä uudistamaan perusteellisesti EU:n 
hallinnon muiden osien, kuten Alueiden 
komitean, rakennetta;

Or. en

Tarkistus 908
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
89 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 e. on sitä mieltä, että Euroopan 
parlamentin tulee luopua 
kuukausittaisista Strasbourgin 
täysistuntoviikoista kokonaan, sillä noin 
200 miljoonalle eurolle, jonka 
eurooppalaiset veronmaksajat vuosittain 
joutuvat maksamaan Euroopan 
parlamentin Strasbourgin toimipaikkaan 
liittyen, olisi parempaakin käyttöä;

Or. fi
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Tarkistus 909
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
89 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

89 f. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
arvioimaan uudelleen EU:n virkamiesten 
palkkoja ja etuuksia; katsoo, että 
jäsenvaltioiden ja EU:n virkamiesten 
tehtävät ovat lähentyneet yhä enemmän;

Or. en

Tarkistus 910
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia 
ja vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
90 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia ja 
vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen avulla olisi 
helpotettava suunnittelun jatkuvuutta ja 
vältettävä nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen puutteet, sillä nykyisellä 
monivuotisella rahoituskehyksellä ei 
onnistuttu saavuttamaan Lissabonin 
sopimukseen liittyviä poliittisia tavoitteita 
eikä toteuttamaan muita aloitteita, jotka 
toisivat EU:lle lisäarvoa ja joiden turvin 
se voisi pitää lupauksensa ja vastata 
kansalaistensa odotuksiin; katsoo, että 
rahoitusta olisi myönnettävä Lissabonin 
sopimuksen mukaisten uusien 
toimivaltuuksien käytön aloittamiseen ja 
siihen, että puututaan erityisesti 
otsakkeiden 1A "Kilpailukyky, kasvu, 
työllisyys" ja 4 "Ulkosuhteet" vajeisiin; 
vaatii välttämään perusteettomia 
perinpohjaisia muutoksia ja vahvistamaan 
ja parantamaan nykyistä rakennetta;

Or. en

Tarkistus 912
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia ja 
vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen avulla olisi 
sekä helpotettava suunnittelun jatkuvuutta 
ja joustavuutta että vältettävä nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen puutteet; 
vaatii tältä osin välttämään perusteettomia 
perinpohjaisia muutoksia ja vahvistamaan 
ja parantamaan nykyistä rakennetta;
tunnustaa kuitenkin, että monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteessa on viime 
kädessä kyse mielivaltaisesta päätöksestä 
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yhdistellä tai erotella tiettyjä 
politiikanaloja ja ohjelmia ja että 
Eurooppa 2020 -strategian älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien 
tavoitteiden saavuttamisen edistämistä 
arvioitaessa olennaista ei ole rakenne 
vaan ohjelmien sisältö ja rahoitus;

Or. en

Tarkistus 913
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia 
ja vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; 

Or. en

Tarkistus 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta, taattava 
otsakkeiden sisäinen ja välinen 
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puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia 
ja vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

joustavuus ja vältettävä nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen puutteet; 
korostaa, että EU:n pitäisi määrittää 
poliittiset painopisteet, minkä jälkeen 
talousarvio pitäisi laatia niiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 915
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia ja 
vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet ja että samalla EU:n politiikan ja 
talousarvion painopisteiden näkyvyyttä 
EU:n kansalaisten keskuudessa pitäisi 
lisätä; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia ja 
vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

Or. en

Tarkistus 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
90 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 

90. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen rakenteen olisi oltava 
realistinen ja sen avulla olisi helpotettava 
suunnittelun jatkuvuutta ja vältettävä 
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nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin välttämään 
perusteettomia perinpohjaisia muutoksia ja 
vahvistamaan ja parantamaan nykyistä 
rakennetta;

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
puutteet; vaatii tältä osin perinpohjaisia 
muutoksia;

Or. en

Tarkistus 917
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua sekä annettava niille poliittista 
näkyvyyttä; ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 918
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä Eurooppa 

91. katsoo, että rakenteen olisi 
ilmennettävä Eurooppa 2020 -strategian 
ulottuvuuksia eli älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä annettava niille 
poliittista näkyvyyttä;



AM\865598FI.doc 35/141 PE462.732v04-00

FI

2020 -strategian ulottuvuuksia eli älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua sekä 
annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien Eurooppa 
2020 -strategiaan liittyvien politiikkojen 
ryhmittämistä yhteiseen otsakkeeseen;

Or. pt

Tarkistus 919
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille jonkinlaista poliittista 
näkyvyyttä;

Or. en

Tarkistus 920
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
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rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä;

Or. pl

Tarkistus 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; toistaa, että monialaisella 
koheesiopolitiikalla edistetään kaikkia 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita; 
katsoo näin ollen, että rakenteen olisi 
ilmennettävä Eurooppa 2020 -strategian 
ulottuvuuksia eli älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä annettava niille 
poliittista näkyvyyttä; ehdottaa vastaavasti 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategiaan ja 
koheesioon liittyvien politiikkojen 
ryhmittämistä yhteiseen otsakkeeseen;

Or. en

Tarkistus 922
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
91 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ensisijaiseksi 
poliittiseksi viitekehykseksi; katsoo näin 
ollen, että rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

Or. en

Tarkistus 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille poliittista näkyvyyttä; 
ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
sekä annettava niille yhtä lailla poliittista 
näkyvyyttä; ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

Or. en

Tarkistus 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. toistaa, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen poliittiseksi 
viitekehykseksi; katsoo näin ollen, että 
rakenteen olisi ilmennettävä 
Eurooppa 2020 -strategian ulottuvuuksia 
eli älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvua sekä annettava niille poliittista
näkyvyyttä; ehdottaa vastaavasti kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien 
politiikkojen ryhmittämistä yhteiseen 
otsakkeeseen;

91. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategia 
olisi asetettava seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen tärkeimmäksi
poliittiseksi viitekehykseksi; katsoo
samalla, ettei se ole unionin kaikki 
politiikat kattava kokonaisstrategia, ja 
päättää näin ollen ehdottaa uutta 
rakennetta, joka vastaa EU:n yhteistä 
poliittista ohjelmaa ja jossa ryhmitellään 
yhteiseen otsakkeeseen kaikki 
sisäpolitiikka ja jossa on toinen otsake 
kaikelle ulkopolitiikalle;

Or. en

Tarkistus 925
James Elles

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden 
välistä yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
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Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden 
välistä yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että otsakkeiden 
määrää vähennetään nykyisestä viidestä 
kolmeen, niin että yksi otsake sisältäisi 
kaikki Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvät 
menot, yksi kansalaisuuteen ja 
ulkosuhteisiin liittyvät menot ja yksi 
hallintomenot;

Or. en

Tarkistus 927
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
92 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan neljä alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen kestävän 
kehityksen alaotsake, joka kattaa 
ympäristö-, ilmastonmuutos-, liikenne- ja 
energiapolitiikan, kolmas alaotsake, joka 
omistetaan koheesiopolitiikalle – ja joka 
ilmentää sen monialaisuutta ja sen panosta 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin nähden – sekä
sosiaalipolitiikalle, ja neljäs alaotsake, 
joka käsittää maatalous- ja 
kalatalouspolitiikan;

Or. en

Tarkistus 928
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden 

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa täten, että perustetaan tietoon 
liittyvät politiikat kattava otsake, toinen 
otsake, joka kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas otsake, joka omistetaan 
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välistä yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

osallistavalle yhteiskunnalle ja joka 
sisältää koheesiopolitiikkaa koskevan 
alaotsakkeen, joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian ja koheesion kattavaan 
otsakkeeseen perustetaan kolme 
alaotsaketta alaan liittyviä politiikkoja 
varten, minkä avulla olisi myös tarkoitus 
parantaa niiden välistä yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

Or. en
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Tarkistus 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 
liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
ja sosiaalipolitiikat kattava alaotsake, 
toinen alaotsake, joka kattaa kestävyyteen 
ja varojen tehokkaaseen käyttöön liittyvät 
politiikat, ja kolmas alaotsake, joka 
omistetaan koheesiopolitiikalle ja joka 
ilmentää sen monialaisuutta ja sen panosta 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin nähden;

Or. en

Tarkistus 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että Eurooppa 2020 
-strategian kattavaan otsakkeeseen 
perustetaan kolme alaotsaketta alaan 

92. on kuitenkin tietoinen siitä, että menoja 
on kehitettävä järjestyneesti ja että 
laajamittaiseen menopolitiikkaan on 
liitettävä vakaa rahoitussuunnittelukehys; 
ehdottaa vastaavasti, että sisäpolitiikan 
kattavaan otsakkeeseen perustetaan neljä 
alaotsaketta alaan liittyviä politiikkoja 
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liittyviä politiikkoja varten, minkä avulla 
olisi myös tarkoitus parantaa niiden välistä 
yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten, 
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
kattaa kestävyyteen ja varojen 
tehokkaaseen käyttöön liittyvät politiikat, 
ja kolmas alaotsake, joka omistetaan 
koheesiopolitiikalle ja joka ilmentää sen 
monialaisuutta ja sen panosta kaikkien 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin 
nähden;

varten, minkä avulla olisi myös tarkoitus 
parantaa niiden välistä yhteensovittamis- ja 
täytäntöönpanosynergiaa; ehdottaa täten,
että perustetaan tietoon liittyvät politiikat 
kattava alaotsake, toinen alaotsake, joka 
omistetaan koheesiopolitiikalle, kolmas 
alaotsake, joka kattaa talouden 
kestävyyteen ja varojen tehokkaaseen 
käyttöön liittyvät politiikat, ja neljäs, 
kansalaisuutta koskeva alaotsake, jossa 
vuosien 2007–2013 monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeet 3a 
(kansalaisuus) ja 3b (vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat) yhdistetään yhdeksi 
alaotsakkeeksi, ottaen huomioon aiemmat 
kokemukset seurauksista, joita syntyi, kun 
joukko pienehköjä ohjelmia koottiin 
yhteen yhdeksi alaotsakkeeksi;

Or. en

Tarkistus 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
92 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92 a. ottaa huomioon, että jotkin 
suurhankkeet, joiden rahoitustarpeita ei 
ole kyetty määrittämään selvästi heti 
alussa, vievät usein varoja pienemmiltä, 
menestyksekkäämmiltä ohjelmilta ja 
haittaavat niiden asianmukaista 
toteutusta; ehdottaa siksi, että 
otsakkeeseen 1 luodaan erillinen 
alaotsake suurhankkeille, joihin tarvitaan 
EU:n rahoitusta yli miljardi euroa, jotta 
voidaan turvata ennustettavampien 
rahoitusohjelmien laatiminen ja taata 
sekä suurten ja näkyvien että pienempien 
hankkeiden asianmukainen 
täytäntöönpano;
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Or. en

Tarkistus 933
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
92 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92 b. katsoo, että seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen pitäisi mahdollistaa 
unionille strategisesti tärkeiden 
suurhankkeiden rajaaminen; katsoo, että 
näille hankkeille pitäisi myöntää EU:n 
talousarviosta vuosittain kiinteät 
määrärahat niiden suunnittelun 
jatkuvuuden ja organisaation vakauden 
takaamiseksi; katsoo, että kestävää 
kehitystä koskevaan alaotsakkeeseen 
pitäisi perustaa erillinen osio tätä varten;

Or. en

Tarkistus 934
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
92 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92 c. pyytää rajaamaan ja kohdentamaan 
Galileon erilliseen alaotsakkeeseen;

Or. en

Tarkistus 935
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
93 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä;

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
otsakkeen välillä;

Or. en

Tarkistus 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
93 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä;

93. katsoo, että edellä mainittujen vajeiden
välttämiseksi, odottamattomien 
tapahtumien kohtaamiseksi ja 
budjettimenojen vaikuttavuuden 
lisäämiseksi alaotsakkeiden ja 
otsakkeiden sisäistä ja välistä joustavuutta 
lisätään monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän rajoissa; katsoo, että 
monivuotisen rahoituskehyksen 
joustavuuden lisäämiseksi on tutkittava 
myös mahdollisuutta ottaa käyttöön 
erillinen liikkumavara, joka hyödyttää 
kaikkia otsakkeita monivuotisen 
rahoituskehyksen yleisen liikkumavaran 
rajoissa ja jota käytettäisiin vuotuisessa 
budjettimenettelyssä tähän menettelyyn 
sovellettavien normaalien sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Päätöslauselmaesitys
93 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä;

93. pyytää, ottaen huomioon
Eurooppa 2020 -strategian yhdentyneen 
luonteen ja sen varmistamiseksi, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, arvioimaan 
mahdollisuutta lisätä joustavuutta 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä meno- ja 
maksusitoumusvaatimuksia vastaavalla 
tavalla;

Or. it

Tarkistus 938
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
93 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä;

93. katsoo, että kun otetaan huomioon 
Eurooppa 2020 -strategian yhdentynyt 
luonne ja jotta voidaan varmistaa, että 
määrärahoja on mukautettu 
asianmukaisesti strategian vaiheittaiseen 
kehittämiseen nähden, on olennaisen 
tärkeää varmistaa laajempi joustavuus 
Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
alaotsakkeen välillä; korostaa, että 
täydellinen avoimuus on turvattava;

Or. en
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Tarkistus 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
94 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, 
jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia 
niputetaan yhteen pienessä 
alaotsakkeessa; ehdottaa vastaavasti, että 
monivuotista rahoituskehystä 
vuosiksi 2007–2013 koskevat 
alaotsakkeet 3 a (kansalaisuus) ja 3 b 
(vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevat politiikat) yhdistetään yhteiseen 
alaotsakkeeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 940
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
94 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, 
jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia 
niputetaan yhteen pienessä 
alaotsakkeessa; ehdottaa vastaavasti, että 
monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 
2007–2013 koskevat alaotsakkeet 3 a 
(kansalaisuus) ja 3 b (vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat) yhdistetään yhteiseen 
alaotsakkeeseen;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta



PE462.732v04-00 48/141 AM\865598FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
94 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, 
jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia 
niputetaan yhteen pienessä 
alaotsakkeessa; ehdottaa vastaavasti, että 
monivuotista rahoituskehystä 
vuosiksi 2007–2013 koskevat 
alaotsakkeet 3 a (kansalaisuus) ja 3 b 
(vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevat politiikat) yhdistetään yhteiseen 
alaotsakkeeseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 942
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
94 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, 
jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia 
niputetaan yhteen pienessä alaotsakkeessa; 
ehdottaa vastaavasti, että monivuotista 
rahoituskehystä vuosiksi 2007–2013 
koskevat alaotsakkeet 3 a (kansalaisuus) ja 
3 b (vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevat politiikat) yhdistetään yhteiseen 
alaotsakkeeseen;

94. muistuttaa vaikeuksista, joita ilmenee, 
jos useita suhteellisen pieniä ohjelmia 
niputetaan yhteen pienessä alaotsakkeessa; 
ehdottaa vastaavasti, että monivuotista 
rahoituskehystä vuosiksi 2007–2013 
koskevat alaotsakkeet 3 a (kansalaisuus) ja 
3 b (vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevat politiikat) sijoitetaan osallistavaa 
yhteiskuntaa koskevaan otsakkeeseen;

Or. en

Tarkistus 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Päätöslauselmaesitys
94 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

94 a. ehdottaa, että alaotsakkeet, jotka 
käsittävät vapautta, turvallisuutta ja 
oikeutta koskevat politiikat ja 
kansalaisuuspolitiikat, pidetään erillisinä 
alaotsakkeina;

Or. en

Tarkistus 944
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja 
että se heikentäisi yhteisen 
solidaarisuuden periaatetta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 945
James Elles

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 

Poistetaan.
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mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja 
että se heikentäisi yhteisen 
solidaarisuuden periaatetta;

Or. en

Tarkistus 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja 
että se heikentäisi yhteisen 
solidaarisuuden periaatetta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 

95. katsoo, että avoimuuden, näkyvyyden 
ja joustavuuden lisäämiseksi olisi 
perustettava uusi pehmeä otsake (soft-
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mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja että 
se heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;

heading), jotta luodaan varausmarginaali, 
joka käsittää kaikki joustovälineet, anto-
ja ottolainaukseen liittyvät takaukset –
jolloin myös lainat ja ehdolliset velat 
tulisivat näkyviksi – siirretyt 
käyttämättömät marginaalit ja 
maksusitoumukset, ja jotta luodaan
yhteys EU:n talousarvion mahdollisen 
intervention toteuttamiseksi Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen tai erityisten 
elvytysohjelmien toteuttamiseksi edistäen 
näin EU:n talousarvion käyttämistä 
suhdannevaihteluja tasaavana välineenä 
laajemmissa makrotaloudellisissa 
yhteyksissä; on lujasti vakuuttunut siitä, 
että pelkkä hallituksien välinen 
lähestymistapa ei ole riittävä ja että se 
heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 948
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja että 
se heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen, niin että se ylittää 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärät ja jää alle omien varojen 
enimmäismäärän; on lujasti vakuuttunut 
siitä, että pelkkä hallituksien välinen 
lähestymistapa ei ole riittävä ja että se 
heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;
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Or. en

Tarkistus 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja että 
se heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;

95. kehottaa liittämään Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin EU:n 
talousarvioon; on lujasti vakuuttunut siitä, 
että pelkkä hallituksien välinen 
lähestymistapa ei ole riittävä ja että se 
heikentäisi yhteisen solidaarisuuden 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 950
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
95 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen; on lujasti 
vakuuttunut siitä, että pelkkä hallituksien 
välinen lähestymistapa ei ole riittävä ja 
että se heikentäisi yhteisen 
solidaarisuuden periaatetta;

95. katsoo, että olisi perustettava uusi 
rahoitushallintoa koskeva otsake, jotta 
luodaan yhteys EU:n talousarvion 
mahdollisen intervention toteuttamiseksi 
Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin 
vuoden 2013 jälkeen;
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Or. en

Tarkistus 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
95 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

95 a. pyytää tässä yhteydessä komissiolta 
kattavaa tiedonantoa, jossa esitetään 
yhteenveto yhteisymmärryspöytäkirjoista 
sekä kolmansien maiden 
maksutasetukeen ja makrotaloudelliseen 
apuun liitetyistä rahoitusehdoista, jotta 
voidaan valvoa ja ymmärtää paremmin, 
miten tehdyt sitoumukset vaikuttavat 
vuosittain EU:n talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 952
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
97 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

97 a. vaatii perustamaan seuraavaan 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
erillisen otsakkeen 6, joka sisältää kaikki 
hallitusten välisen menettelyn 
seurauksena EU:n talousarvion 
ulkopuolella syntyvät EU:n menot; 
katsoo, että tällaiset vuosittain annettavat 
tiedot antavat kattavan kuvan 
investoinneista, joiden käynnistämisestä 
jäsenvaltiot sopivat EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 953
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
97 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

97 b. vaatii komissiota sisällyttämään 
tarkat tiedot EU:n talousarvion tuloista 
talousarvioesitykseen, jonka se toimittaa 
EU:n budjettivallan käyttäjille; toteaa, 
että talousarvion tulojen ja menojen 
esittely yhdessä on itse asiassa 
vakiokäytäntö kaikkien kansallisten 
talousarvioiden kohdalla; katsoo vakaasti, 
että näin ylläpidetään jatkuvaa 
keskustelua unionin 
rahoitusjärjestelmästä, ja panee samalla 
täysin merkille, ettei budjettivallan 
käyttäjällä ole tällä hetkellä valtuuksia 
esittää muutoksia talousarvion tähän 
osaan;

Or. en

Tarkistus 954
Reimer Böge, Frank Engel PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
97 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

97 c. ehdottaa, että EU:n talousarviossa –
mahdollisesti liitteessä – määritettäisiin 
selvästi kaikki EU:n kullakin 
politiikanalalla tehtävät investoinnit, jotka 
myös liittyvät EU:n talousarvion eri osiin; 
katsoo samalla, että komission pitäisi 
antaa myös arvio koko ohjelmakauden 
aikana ennakoitavista 
investointitarpeista;

Or. en
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Tarkistus 955
James Elles

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Kestävä kehitys

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 2. Tietoyhteiskunta
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.
1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, 
ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.
1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

3. Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).
2. Kansalaisuus 4. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.
3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 5. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus-
ja kehitysyhteistyöpolitiikat.
4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.
5. Hallinto 6. Hallinto

Or. en
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Tarkistus 956
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)
1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen,
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä
sisämarkkinat.

1 b. Kestävä kehitys 2. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

3. Osallistava yhteiskunta
1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

3 a. Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 3 b. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää sosiaalipoliittisen ohjelman, tasa-
arvon, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan, kulttuuri-, 
nuoriso-, media- ja viestintäpolitiikan sekä 
vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevan politiikan, perusoikeudet ja 
syrjinnän torjunnan. 

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 4. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 5. Hallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

6. Varausmarginaali 
Sisältää joustovälineen, 
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hätäapuvarauksen, 
solidaarisuusrahaston, siirretyt 
käyttämättömät marginaalit ja 
maksusitoumukset, ennakoimattomiin 
menoihin varatun marginaalin, anto- ja 
ottolainaukseen liittyvät takaukset, 
mukaan lukien yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismiin.

5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat. 

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalouspolitiikan, maaseudun 
kehittämispolitiikan, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus ja ulkosuhteet
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 

2 a. Vapaus, turvallisuus ja oikeus



PE462.732v04-00 58/141 AM\865598FI.doc

FI

turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.
3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 2 b. Kulttuuri, nuoriso, viestintä ja 

kansalaisuus
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus-
ja kehitysyhteistyöpolitiikat.

2 c. Ulko-, naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikka

4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.
5. Hallinto 3. Hallinto

Or. en

Tarkistus 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen,
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä
sisämarkkinat.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kasvua, työllisyyttä ja kestävää 
kehitystä edistävä koheesio

Sisältää maatalous-, kalastus-, 
ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Investoinnit (taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja alueelliseen) koheesioon, 
sosiaalipolitiikkaan sekä ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, liikenne- ja 
energiapolitiikkaan

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Elintarviketurva ja luonnonvarojen 
hallinta
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Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää maatalouden ja kalatalouden.

1 d. Elintarviketurva ja luonnonvarojen 
hallinta
Sisältää maatalous- ja 
kalatalouspolitiikan. 

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 959
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Eurooppa 2020 -strategia

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua edistävä tieto 

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen,
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä
sisämarkkinat. 

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, Sisältää ympäristö-, ilmastonmuutos-, 
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ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

energia- ja liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen) ja 
sosiaalipolitiikan.

1 d. Elintarviketurva ja luonnonvarojen 
hallinta
Sisältää maatalous- ja 
kalatalouspolitiikan. 

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

6. EU:n talousarvion ulkopuoliset EU:n 
menot 

Or. en

Tarkistus 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 1. Sisäpolitiikka
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(Eurooppa 2020 -strategia)
1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Koheesiota edistävää kasvua ja 

työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat. 

1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, 
ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.
1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 b. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

1 c. Kestävä talouskehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, 
ympäristö-, ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

2. Kansalaisuus 1 d. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja 
oikeus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 2. Ulkopolitiikka (Maailmanlaajuinen 
Eurooppa)

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.
5. Hallinto 3. Hallinto

Or. en

Tarkistus 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Päätöslauselmaesitys
98 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen,
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä
sisämarkkinat. 

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää ympäristö-, ilmastonmuutos-, 
energia- ja liikennepolitiikan.

1c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).
1 d. Suurhankkeet (joiden rahoitus EU:n 
talousarviosta on yli miljardi euroa)

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
98 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia) sekä 
taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä
sisämarkkinat. 

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan.

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus ja perusoikeudet
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso-, 
kansalaisvuoropuhelu- ja tasa-
arvopolitiikan sekä syrjinnän torjuntaa, 
vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 963
Elisabeth Schroedter
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Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipoliittisen
ohjelman, tasa-arvon sekä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en
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Tarkistus 964
Richard Ashworth, 

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.
5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en
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Tarkistus 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää ympäristö-, ilmastonmuutos-, 
energia- ja liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso-, 
perusoikeuspolitiikan, naisten ja miesten 
tasa-arvoa ja syrjinnän torjuntaa koskevat 
politiikat, viestintäpolitiikan sekä vapautta,
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en
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Tarkistus 966
Iratxe García Pérez 

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan. 

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan. 

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri- ja nuorisopolitiikan, 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan 
politiikan, viestintäpolitiikan sekä 
vapautta, turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. es

Tarkistus 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 



PE462.732v04-00 68/141 AM\865598FI.doc

FI

rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia-, liikenne- ja 
matkailupolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
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rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto
Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisä-, nuoriso-, markkina- ja 
sosiaalipolitiikan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri- ja viestintäpolitiikan 
sekä vapautta, turvallisuutta ja oikeutta 
koskevat politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa
Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinto 5. Hallinto

Or. en

Tarkistus 969
Herbert Reul

Päätöslauselmaesitys
98 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

98. ehdottaa näin ollen seuraavanlaista 
rakennetta seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä varten:

1. Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1. Kestävä ja osallistava kasvu 
(Eurooppa 2020 -strategia)

1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto 1 a. Kasvua ja työllisyyttä edistävä tieto

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan.

Sisältää tutkimuksen ja innovoinnin, 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, 
sisämarkkinat ja sosiaalipolitiikan, 
energiapolitiikan.

1 b. Kestävä kehitys 1 b. Kestävä kehitys
Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos-, energia- ja 
liikennepolitiikan.

Sisältää maatalous-, kalastus-, ympäristö-, 
ilmastonmuutos- ja liikennepolitiikan.

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

1 c. Kasvua ja työllisyyttä edistävä 
koheesio

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

Sisältää koheesiopolitiikan (taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen).

2. Kansalaisuus 2. Kansalaisuus
Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

Sisältää kulttuuri-, nuoriso- ja 
viestintäpolitiikan sekä vapautta, 
turvallisuutta ja oikeutta koskevat 
politiikat.

3. Maailmanlaajuinen Eurooppa 3. Maailmanlaajuinen Eurooppa

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

Sisältää ulkopolitiikan sekä naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikat.

4. Rahoitushallinto 4. Rahoitushallinto
Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

Sisältää yhteyden Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismiin.

5. Hallinnointi 5. Hallinnointi

Or. de

Tarkistus 970
Cornelis de Jong
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Päätöslauselmaesitys
99 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

99. toistaa kantansa, jonka se esitti 
25. maaliskuuta 2009 antamassaan 
päätöslauselmassa vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksen väliarvioinnista6 ja 
jonka mukaan joustavuuden lisääminen 
otsakkeissa ja niiden välillä on 
ehdottomasti tarpeen unionin 
toimintakyvyn kannalta, jotta EU voi 
kohdata uudet haasteet ja toimielinten 
päätöksentekoprosessia voidaan helpottaa;

99. katsoo, että joustavuuden lisääminen 
otsakkeissa ja niiden välillä voisi parantaa 
unionin toimintakykyä, jotta EU voi 
kohdata uudet haasteet ja toimielinten 
päätöksentekoprosessia voidaan helpottaa;

Or. en

Tarkistus 971
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
99 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

99. toistaa kantansa, jonka se esitti 
25. maaliskuuta 2009 antamassaan 
päätöslauselmassa vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksen väliarvioinnista6 ja jonka 
mukaan joustavuuden lisääminen 
otsakkeissa ja niiden välillä on 
ehdottomasti tarpeen unionin 
toimintakyvyn kannalta, jotta EU voi 
kohdata uudet haasteet ja toimielinten 
päätöksentekoprosessia voidaan helpottaa;

99. toistaa kantansa, jonka se esitti 
25. maaliskuuta 2009 antamassaan 
päätöslauselmassa vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksen väliarvioinnista6 ja jonka 
mukaan joustavuuden lisääminen 
otsakkeissa ja niiden välillä on 
ehdottomasti tarpeen unionin 
toimintakyvyn kannalta, jotta EU voi 
kohdata uudet haasteet ja toimielinten 
päätöksentekoprosessia voidaan helpottaa; 
korostaa kuitenkin, että täysi avoimuus on 
taattava;

Or. en

Tarkistus 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta



PE462.732v04-00 72/141 AM\865598FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus 
tarkistaa niitä;

100. korostaa pakollisen väliarvioinnin 
tarvetta, jos monivuotisen
rahoituskehyksen kesto on yli viisi vuotta, 
jotta voidaan laatia virallinen analyysi ja 
arvio monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus 
tarkistaa niitä;

Or. en

Tarkistus 973
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
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todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus
tarkistaa niitä;

todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
niitä olisi periaatteessa mahdollista 
tarkistaa;

Or. en

Tarkistus 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus 
tarkistaa niitä;

100. korostaa pikemminkin määrällisen 
kuin yksinomaan laadullisen 
väliarvioinnin tarvetta, jotta voidaan laatia 
virallinen analyysi ja arvio monivuotisen 
rahoituskehyksen toiminnasta; painottaa, 
että väliarvioinnin olisi tulevaisuudessa 
oltava oikeudellisesti sitova velvoite, josta 
määrätään monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa 
ja johon liittyy erityinen menettely, jolla 
varmistetaan parlamentin täysimääräinen 
osallistuminen lainsäädäntö- ja 
budjettivallan käyttäjänä; korostaa, että jos 
väliarvioinnin yhteydessä todetaan 
enimmäismäärien epäasianmukaisuus 
loppukauteen nähden, on taattava 
todellinen mahdollisuus tarkistaa niitä;

Or. en

Tarkistus 975
James Elles

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
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voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus 
tarkistaa niitä;

voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, myös sovittu 
aikataulu, jolla varmistetaan parlamentin 
täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin yhteydessä 
todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen nähden, 
on taattava todellinen mahdollisuus 
tarkistaa niitä;

Or. en

Tarkistus 976
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä; 
korostaa, että jos väliarvioinnin 
yhteydessä todetaan enimmäismäärien 
epäasianmukaisuus loppukauteen 
nähden, on taattava todellinen 
mahdollisuus tarkistaa niitä;

100. korostaa väliarvioinnin tarvetta, jotta 
voidaan laatia virallinen analyysi ja arvio 
monivuotisen rahoituskehyksen 
toiminnasta; painottaa, että väliarvioinnin 
olisi tulevaisuudessa oltava oikeudellisesti 
sitova velvoite, josta määrätään 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa ja johon liittyy 
erityinen menettely, jolla varmistetaan 
parlamentin täysimääräinen osallistuminen 
lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä;

Or. en
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Tarkistus 977
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
101 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

101. painottaa, että tarkistusmekanismin 
mahdollistama joustavuus riippuu sen 
täytäntöönpanoon liittyvästä menettelystä 
ja että neuvosto suhtautuu yleisesti ottaen 
vastahakoisesti mekanismin käyttöön; pitää 
olennaisen tärkeänä, että tulevissa 
tarkistusmekanismeissa mahdollistetaan 
yksinkertaistettu menettely muutoksien 
toteuttamiseksi sovitun kynnysarvon 
puitteissa, mikäli menojen 
enimmäismäärien mukauttaminen on 
tarkoitus säilyttää realistisena 
vaihtoehtona; kehottaa lisäksi säilyttämään 
mahdollisuuden lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä;

101. painottaa, että tarkistusmekanismin 
mahdollistama joustavuus riippuu sen 
täytäntöönpanoon liittyvästä menettelystä 
ja että neuvosto suhtautuu yleisesti ottaen 
vastahakoisesti mekanismin käyttöön; pitää 
olennaisen tärkeänä, että tulevissa 
tarkistusmekanismeissa mahdollistetaan 
yksinkertaistettu menettely muutoksien 
toteuttamiseksi sovitun kynnysarvon 
puitteissa, mikäli menojen 
enimmäismäärien mukauttaminen on 
tarkoitus säilyttää realistisena 
vaihtoehtona; vaatii lisäksi säilyttämään 
mahdollisuuden lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä;

Or. en

Tarkistus 978
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
102 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

102 a. katsoo, että säädösten nykyinen 
joustojärjestelmä on toiminut nykyisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
riittävän hyvin; pyytää siksi, että 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä joustokynnyksenä 
säilytetään 5 prosenttia yli tai alle 
yhteispäätöksellä vahvistettujen määrien;
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Or. en

Tarkistus 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
103 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– mahdollisuus siirtää käyttämättömät 
liikkumavarat määritellyissä rajoissa 
seuraavalle vuodelle

– mahdollisuus siirtää käyttämättömät 
maksumäärärahat ja liikkumavarat 
määritellyissä rajoissa seuraavalle vuodelle

Or. en

Tarkistus 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
103 kohta – 2 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

painottaa kuitenkin, että näitä ehdotuksia 
on täydennettävä lisäämällä 
alaotsakkeiden välistä joustavuutta;

painottaa kuitenkin, että näitä ehdotuksia 
on täydennettävä alaotsakkeiden välisellä 
joustavuudella sekä mahdollisuudella 
kerryttää varoja yhdestä vuodesta toiseen;

Or. en

Tarkistus 981
Reimer Böge, Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
103 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

103 a. on vakuuttunut siitä, että yhden 
vuoden talousarvion käyttämättömät 
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liikkumavarat tai puretut 
maksusitoumukset pitäisi siirtää yhtenä 
summana seuraavan vuoden 
talousarvioon, jossa niiden pitäisi 
muodostaa eri otsakkeiden yleinen 
liikkumavara niiden arvioitujen tarpeiden 
mukaan; katsoo siksi, että EU:n 
talousarvion varoja pitäisi käyttää vain 
tällä tavoin eikä palauttaa jäsenvaltioille, 
kuten nyt tehdään;

Or. en

Tarkistus 982
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
105 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää nykyinen joustomekanismien 
järjestelmä (joustoväline, Euroopan 
unionin solidaarisuusrahasto, 
hätäapuvaraus), joka on tarkoitettu 
tilapäiseen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 983
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
105 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille suuremmat varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa, kuten ennakoimattomiin 
menoihin varattu marginaali; painottaa, 
että on noudatettava yhteisömenetelmää, 
kun tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

Or. en

Tarkistus 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
105 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
erityisvälineiden järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

Or. en
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Tarkistus 985
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
105 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

Or. en

Tarkistus 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Päätöslauselmaesitys
105 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan 
globalisaatiorahasto, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 

105. katsoo, että on olennaisen tärkeää 
säilyttää ja laajentaa nykyistä 
joustomekanismien järjestelmää 
(joustoväline, Euroopan unionin 
solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus), joka 
on tarkoitettu tilapäiseen käyttöön, 
yksinkertaistamalla niiden käyttöä ja 
takaamalla niille riittävät varat sekä 
mahdollisesti luomalla uusia välineitä 
tulevaisuudessa; painottaa, että on 
noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
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noudatettava yhteisömenetelmää, kun 
tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

tällaisia lisärahoituslähteitä asetetaan 
saataville;

Or. de

Tarkistus 987
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
105 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 a. katsoo, että tilapäiseen käyttöön 
tarkoitetun joustovälineen ja 
hätäapuvarauksen säilyttäminen ja 
laajentaminen on olennaisen tärkeää; 
painottaa, että on noudatettava 
yhteisömenetelmää, kun tällaisia 
lisärahoituslähteitä asetetaan saataville;

Or. pt

Tarkistus 988
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
105 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 b. katsoo, että sosiaalisissa 
hätätilanteissa ja luonnonkatastrofeissa 
auttamisen kannalta korvaamattoman 
EGR:n ja ESR:n arvokkuus perustuu 
niiden varojen nopeaan myöntämiseen; 
panee merkille, että viivästysten 
vähentämiseksi on suositeltavaa laatia 
näille kahdelle välineelle talousarviot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
parlamentin tapauskohtaista 
päätöksentekoa ja valvontaa;
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Or. pt

Tarkistus 989
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
105 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 c. katsoo, että Euroopan 
globalisaatiorahasto on onnistunut 
osoittamaan EU:n yhteisvastuuta ja 
tarjoamaan EU:n tukea globalisaation ja 
maailmanlaajuisen talous- ja 
rahoituskriisin haittavaikutusten vuoksi 
irtisanotuille työntekijöille ja että siksi se 
pitäisi säilyttää uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; katsoo kuitenkin, että 
globalisaatiorahaston tuen 
täytäntöönpanomenettelyt vievät liikaa 
aikaa ja ovat liian monimutkaisia, minkä 
vuoksi EU:n tuki tavoittaa usein 
asiaankuuluvat työntekijät vasta yksi tai 
useampi vuosi sen jälkeen, kun heidät on 
irtisanottu; kehottaa komissiota 
ehdottamaan keinoja yksinkertaistaa ja 
lyhentää näitä menettelyjä 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 990
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
105 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 d. katsoo, että Euroopan 
globalisaatiorahasto on onnistunut
osoittamaan EU:n yhteisvastuuta ja 
tarjoamaan EU:n tukea globalisaation ja 
maailmanlaajuisen talous- ja 
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rahoituskriisin haittavaikutusten vuoksi 
irtisanotuille työntekijöille; korostaa, että 
tätä tukea pitäisi jatkaa ja parantaa 
uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; 

Or. en

Tarkistus 991
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
105 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 e. tunnustaa kuitenkin, että Euroopan 
globalisaatiorahaston tuen 
täytäntöönpanomenettelyt vievät liikaa 
aikaa ja ovat liian monimutkaisia, minkä 
vuoksi EU:n tuki tavoittaa usein 
asiaankuuluvat työntekijät vasta yksi tai 
useampi vuosi sen jälkeen, kun heidät on 
irtisanottu; katsoo, että tilannetta voidaan 
parantaa merkittävästi vain, jos Euroopan 
globalisaatiorahasto liitetään osaksi EU:n 
talousarviota, jolloin vältetään nykyinen 
tarve käyttää rahastoa tilapäisesti kunkin 
hakemuksen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 992
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
105 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

105 f. ehdottaa siksi että Euroopan 
globalisaatiorahasto liitetään Euroopan 
sosiaalirahastoon yhteisön varauksena, 
jota komissio hallinnoisi lyhentääkseen 
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huomattavasti ennen työntekijöiden 
tukemiseen tarkoitettujen varojen 
maksamista kuluvaa aikaa; korostaa 
kuitenkin, että Euroopan parlamentti on 
tärkeää pitää kunnolla ajan tasalla tämän 
tuen myöntämiseen liittyvissä asioissa 
oikea-aikaisella ja johdonmukaisella 
tavalla ja ennen kuin rahaston saamia 
hakemuksia päätetään hyväksyä;

Or. en

Tarkistus 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
106 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta; 
ehdottaa, että joustovälinettä varten 
varattua alkuperäistä summaa korotetaan 
merkittävästi ja sen jälkeen vuosittain 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana ja että säilytetään 
mahdollisuus siirtää käyttämättömän 
vuotuisen summan osuus vuoteen n+2;

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 994
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
106 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
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ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta; 
ehdottaa, että joustovälinettä varten 
varattua alkuperäistä summaa korotetaan 
merkittävästi ja sen jälkeen vuosittain 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana ja että säilytetään 
mahdollisuus siirtää käyttämättömän 
vuotuisen summan osuus vuoteen n+2;

ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 995
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
106 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta; 
ehdottaa, että joustovälinettä varten 
varattua alkuperäistä summaa korotetaan 
merkittävästi ja sen jälkeen vuosittain 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana ja että säilytetään 
mahdollisuus siirtää käyttämättömän 
vuotuisen summan osuus vuoteen n+2;

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta;

Or. pt

Tarkistus 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
106 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 

106. on sitä mieltä, että joustoväline, joka 
on eniten käytetty joustomekanismi, on 
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ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta; 
ehdottaa, että joustovälinettä varten 
varattua alkuperäistä summaa korotetaan 
merkittävästi ja sen jälkeen vuosittain 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana ja että säilytetään 
mahdollisuus siirtää käyttämättömän 
vuotuisen summan osuus vuoteen n+2;

ollut keskeisen tärkeässä asemassa 
joustavuuden lisäämisen kannalta; 
ehdottaa, että joustovälinettä varten 
varattua alkuperäistä summaa korotetaan 
merkittävästi ja sen jälkeen vuosittain 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaolon aikana ja että säilytetään 
mahdollisuus siirtää käyttämättömän 
vuotuisen summan osuus vuoteen n+3;

Or. en

Tarkistus 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
108 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

108. korostaa, että määriteltäessä 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen kestoa on otettava 
asianmukaisesti huomioon yhtäältä 
seuraukset, joita se aiheuttaa yksittäisten 
politiikkojen ohjelmointisyklien ja 
täytäntöönpanon kannalta, ja toisaalta 
jousto- ja tarkistusmekanismien 
tarkoituksenmukaisuus, jotta saavutetaan
oikeanlainen tasapaino vakauden, 
keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja 
joustavuuden välillä;

108. korostaa, että vakauden ja poliittisten 
syklien välille on löydettävä oikeanlainen 
tasapaino demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; muistuttaa, että pidempi 
kesto merkitsee lisää joustavuutta;

Or. en

Tarkistus 998
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
108 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

108. korostaa, että määriteltäessä 108. korostaa, että määriteltäessä 
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seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
kestoa on otettava asianmukaisesti 
huomioon yhtäältä seuraukset, joita se 
aiheuttaa yksittäisten politiikkojen 
ohjelmointisyklien ja täytäntöönpanon 
kannalta, ja toisaalta jousto- ja 
tarkistusmekanismien 
tarkoituksenmukaisuus, jotta saavutetaan
oikeanlainen tasapaino vakauden, 
keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja 
joustavuuden välillä;

seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
kestoa on saavutettava oikeanlainen 
tasapaino vakauden, keskipitkän aikavälin 
ennustettavuuden ja joustavuuden välillä;

Or. pt

Tarkistus 999
James Elles

Päätöslauselmaesitys
108 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

108. korostaa, että määriteltäessä 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
kestoa on otettava asianmukaisesti 
huomioon yhtäältä seuraukset, joita se 
aiheuttaa yksittäisten politiikkojen 
ohjelmointisyklien ja täytäntöönpanon 
kannalta, ja toisaalta jousto- ja 
tarkistusmekanismien 
tarkoituksenmukaisuus, jotta saavutetaan 
oikeanlainen tasapaino vakauden, 
keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja 
joustavuuden välillä;

108. korostaa, että määriteltäessä 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
kestoa on otettava asianmukaisesti 
huomioon yhtäältä seuraukset, joita se 
aiheuttaa yksittäisten politiikkojen 
ohjelmointisyklien ja täytäntöönpanon 
kannalta, ja toisaalta jousto- ja 
tarkistusmekanismien 
tarkoituksenmukaisuus, jotta saavutetaan 
oikeanlainen tasapaino vakauden, 
keskipitkän aikavälin ennustettavuuden ja 
joustavuuden välillä; katsoo, että
monivuotinen rahoituskehys pitäisi 
ajoittaa niin, että EU:n toimielimissä –
erityisesti Euroopan komissiossa ja 
Euroopan parlamentissa – vastuussa 
olevat henkilöt saisivat vaikuttaa 
budjettipolitiikkaan toimikautensa 
aikana;

Or. en
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Tarkistus 1000
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
108 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

108 a. korostaa, että pitkäaikaisen 
suunnitelman kestoa on hyvin vaikeaa 
määrittää keskellä talous- ja 
rahoituskriisiä, kun saatavilla ei ole 
takeita siitä, että se päättyy vuoden 2014 
loppuun mennessä, jolloin uusi kausi 
alkaa;

Or. en

Tarkistus 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
109 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa 
mahdollisimman laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 
sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

109. korostaa, että seuraavan
monivuotisen rahoituskehyksen kestoa 
koskevassa päätöksessä pitäisi ottaa 
kunnolla huomioon sen vaikutukset 
yksittäisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelusykleihin ja 
täytäntöönpanoon; painottaa, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 
sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä; katsoo 
siksi, että pakollisen väliarvioinnin 
sisältävää 5 + 5 vuoden vaihtoehtoa pitäisi 
tarkastella perusteellisesti;

Or. en
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Tarkistus 1002
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
109 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman 
laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 
sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman 
laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä ja sitä varten, että 
työohjelmilla olisi parempi yhteys 
talousarvioihin; painottaa kuitenkin, että 
suoraviivainen viisivuotinen sykli saattaa 
olla liian lyhyt sellaisten politiikkojen 
kohdalla, jotka edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 1003
James Elles

Päätöslauselmaesitys
109 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman 
laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman 
laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 
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sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä; ei pidä 
näitä asioita toinen toisensa pois 
sulkevina (eli jotkin ohjelmat voisivat 
kestää monivuotista rahoituskehystä 
pidempään);

Or. en

Tarkistus 1004
Miguel Portas

Päätöslauselmaesitys
109 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

109. muistuttaa, että se haluaa 
yhteensovittaa monivuotisen 
rahoituskehyksen ja toimielimien 
poliittisten syklien kestoa mahdollisimman 
laajalti demokraattiseen 
vastuuvelvollisuuteen ja vastuuseen 
liittyvistä syistä; painottaa kuitenkin, että 
viisivuotinen sykli saattaa olla liian lyhyt 
sellaisten politiikkojen kohdalla, jotka 
edellyttävät pidempiaikaista 
ohjelmasuunnittelua (kuten koheesio, 
maatalous, TEN-T-verkot) eikä vastaa 
täysin kyseisten politiikkojen 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon 
elinkaareen liittyviä edellytyksiä;

109. muistuttaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen keston 
yhteensovittaminen toimielimien 
poliittisiin sykleihin on hyödyllistä
demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen ja 
vastuuseen liittyvistä syistä; painottaa 
kuitenkin, että viisivuotinen sykli saattaa 
olla liian lyhyt sellaisten politiikkojen 
kohdalla, joiden osalta suositellaan  
pidempiaikaista ohjelmasuunnittelua
(kuten koheesio, maatalous, TEN-T-
verkot), ja että näiden politiikkojen 
keskinäisesti ajoitettu yhteensovittaminen 
on hyödyllistä;

Or. pt

Tarkistus 1005
James Elles
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Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voisi harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä pidemmällä 
aikavälillä ja siitä määrättäisiin 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa;

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo, että komission 
ehdottamaa kymmenen vuoden sykliä ei 
pitäisi harkita;

Or. en

Tarkistus 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
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uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voisi harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä pidemmällä 
aikavälillä ja siitä määrättäisiin 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa;

uusiin tilanteisiin ja painopisteisiin, kuten 
EU:n talousarvion vastaus 
rahoituskriisiin osoitti;

Or. en

Tarkistus 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voisi harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä pidemmällä 
aikavälillä ja siitä määrättäisiin 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa;

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykli voisi siis olla 
tärkeä ehdotus, jolla tietyille 
politiikanaloille tarjottaisiin niiden 
tarvitsemaa huomattavaa vakautta ja 
ennustettavuutta – näitä olisivat 
esimerkiksi rakennerahastot, yhteinen 
maatalouspolitiikka ja Euroopan laajuiset 
verkot, joiden toteutus edellyttää 
pidemmän aikavälin 
ohjelmasuunnittelua; pitää samalla kiinni 
ehdosta, joka koskee sitovaa sitoutumista 
väliarviointiin;

Or. en
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Tarkistus 1008
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voisi harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä pidemmällä 
aikavälillä ja siitä määrättäisiin 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
annetussa asetuksessa;

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska
komission konseptin mukaan sekä yleiset 
enimmäismäärät että perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten 
saatettaisiin lisätä monivuotisen 
rahoituskehyksen jäykkyyttä ja vaikeuttaa 
entisestään mukautumista uusiin 
tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykli on nähtävä 
tosiasiassa 5 + 5 vuoden syklinä, jossa 
keskeiset oikeudelliset välineet 
vahvistetaan kymmeneksi vuodeksi mutta 
joka sisältää raukeamislausekkeet niiden 
tarkistamisesta viiden vuoden jälkeen ja 
jossa talousarviot vahvistetaan vain 
viideksi ensimmäiseksi vuodeksi ja 
seuraavien viiden vuoden osalta annetaan 
suuntaa-antavat luvut, jotka olisi 
vahvistettava ja/tai joita olisi muutettava 
monivuotisen rahoituskehyksen ja 
oikeudellisten välineiden väliarvioinnin 
jälkeen asiaankuuluvissa 
raukeamislausekkeissa määritellyllä 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 1009
Miguel Portas
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Päätöslauselmaesitys
110 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voisi harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä pidemmällä aikavälillä 
ja siitä määrättäisiin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa;

110. panee merkille, että kymmenvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jota komissio 
ehdottaa talousarvion kokonaistarkastelun 
yhteydessä, saattaisi taata vakauden ja 
ennustettavuuden kyseisellä 
rahoitusohjelmakaudella, mutta koska 
yleiset enimmäismäärät ja perustavat 
oikeudelliset välineet vahvistettaisiin 
kymmenen vuoden ajaksi, siten lisättäisiin 
monivuotisen rahoituskehyksen jäykkyyttä 
ja vaikeutettaisiin suuresti mukautumista 
uusiin tilanteisiin; katsoo näin ollen, että 
kymmenen vuoden sykliä voidaan harkita 
ainoastaan, mikäli neuvoston kanssa 
päästäisiin sopimukseen jouston 
enimmäismäärästä ja väliarvioinnista ja 
siitä määrättäisiin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa;

Or. en

Tarkistus 1010
Britta Reimers

Päätöslauselmaesitys
111 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista 
monivuotista rahoituskehystä, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda 
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 

111. katsoo, että uudella 5 + 5 vuoden 
monivuotisella rahoituskehyksellä 
rahoituskehykseen voitaisiin saada 
asiaankuuluvaa ja tarpeellista 
joustavuutta; korostaa kuitenkin, että 
tietyillä aloilla, kuten rakennerahastojen 
ja maatalouden alalla, voisi olla 
kannattavaa vahvistaa ylimääräinen 
kymmenen vuoden monivuotinen 
rahoituskehys, joka voisi tarjota tietyille 
hankkeille niiden tarvitsemaa 
huomattavaa vakautta ja 
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kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat;

ennakoitavuutta; kun näiden hankkeiden 
tavanomainen käynnistämisaika otetaan 
huomioon, se takaisi, että sidosryhmät 
saavat riittävästi aikaa täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 1011
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
111 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista
monivuotista rahoituskehystä, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda 
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 
kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat;

111. katsoo, että uutta viisivuotista
monivuotista rahoituskehystä olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska
se mahdollistaa EU:n tehokkaamman 
hallinnoinnin sekä parlamentin että 
komission ehtojen ja Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
111 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista
monivuotista rahoituskehystä, jonka 

111. kannattaa viisivuotista monivuotista 
rahoituskehystä, jotta rahoitussuunnittelu 
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voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 
kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat;

saadaan tahdistettua Euroopan
parlamentin ja komission toimikauden 
kanssa demokraattisen vastuun, 
vastuuvelvollisuuden ja legitimiteetin 
lisäämiseksi; voisi kuitenkin hyväksyä 
nykyisessä kontekstissa uuden 
seitsemänvuotisen monivuotisen 
rahoituskehyksen siirryttäessä kohti 
viisivuotisen monivuotisen 
rahoituskehyksen käyttöönottoa 
vuonna 2021, samalla kun myös 
Eurooppa 2020 -strategiaan luodaan
selvä yhteys; korostaa kuitenkin, että tämä 
vaihtoehto edellyttää riittävää rahoitusta 
sekä asianmukaista ja runsain varoin 
rahoitettua joustoa niin kehyksen sisällä 
kuin sen ulkopuolellakin, jotta vältetään 
kaudella 2007–2013 syntyneet ongelmat;

Or. en

Tarkistus 1013
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
111 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista 
monivuotista rahoituskehystä, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda 
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 
kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat;

111. katsoo, että seitsemänvuotinen 
monivuotinen rahoituskehys, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020 selvän 
yhteyden luomiseksi Eurooppa 2020 
-strategiaan, voitaisiin hyväksyä 
siirtymävaiheeksi, joka johtaa 
5 + 5 vuoden sykliin; korostaa kuitenkin, 
että kaikki seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen kestoa koskevat 
vaihtoehdot edellyttävät riittäviä 
kokonaisvaltaisia enimmäismääriä sekä 
asianmukaista ja runsain varoin rahoitettua 
joustoa niin kehyksen sisällä kuin sen 
ulkopuolellakin, jotta vältetään 
vuosina 2007–2013 syntyneet ongelmat;

Or. en
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Tarkistus 1014
James Elles

Päätöslauselmaesitys
111 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista 
monivuotista rahoituskehystä, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda 
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 
kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat;

111. katsoo, että uutta seitsemänvuotista 
monivuotista rahoituskehystä, jonka 
voimassaolo ulottuisi vuoteen 2020, olisi 
pidettävä parempana vaihtoehtona, koska 
sen avulla olisi mahdollista edistää 
vakautta varmistamalla ohjelmien 
jatkuvuus pidemmällä aikavälillä ja luoda 
selvä yhteys Eurooppa 2020 -strategiaan; 
korostaa kuitenkin, että tämä vaihtoehto 
edellyttää riittäviä kokonaisvaltaisia 
enimmäismääriä sekä asianmukaista ja 
runsain varoin rahoitettua joustoa niin 
kehyksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin, 
jotta vältetään kaudella 2007–2013 
syntyneet ongelmat; vuoteen 2020 
jatkuvan seitsemänvuotisen monivuotisen 
rahoituskehyksen hyväksyminen 
edellyttäisi lopulta sitä, että sitä seuraisi 
vuoteen 2025 jatkuva viiden vuoden 
kausi, joka mahdollistaisi toimielinten 
poliittisten syklien sovittamisen kunnolla 
yhteen;

Or. en

Tarkistus 1015
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
111 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111 a. katsoo vakaasti, että viisivuotinen 
monivuotinen rahoituskehys lisäisi 
monivuotisen rahoituskehyksen 
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avoimuutta ja demokraattista 
vastuuvelvollisuutta ja tarjoaisi samalla 
mahdollisuuden vastata joustavammin 
uusiin poliittisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 1016
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
111 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

111 b. katsoo, ettei uutta 
seitsemänvuotista monivuotista 
rahoituskehystä koskevan päätöksen 
pitäisi estää ennalta mahdollisuutta 
päättää vuonna 2020 alkavasta viiden 
vuoden kaudesta; toistaa olevansa 
vakuuttunut siitä, että monivuotisen 
rahoituskehyksen keston sovittaminen 
yhteen komission ja Euroopan 
parlamentin toimikauden kanssa 
mahdollistaa vahvemman ja 
tehokkaamman demokraattisen 
valvonnan, minkä vuoksi sen pitäisi pysyä 
realistisena tulevaisuuden 
mahdollisuutena;

Or. en

Tarkistus 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Osa V, otsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Osa V: tavoitteiden ja varojen 
yhteensovittaminen: menojen ja EU:n 

Osa I: tavoitteiden ja varojen 
yhteensovittaminen: menojen ja EU:n 
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rahoitusuudistuksen välinen yhteys rahoitusuudistuksen välinen yhteys

Huom. Tämän tarkistuksen tarkoituksena 
on, että 112–118 kohta siirretään ennen 
kohtaa.

Or. en

Tarkistus 1018
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Riittävä rahoitus Budjettirahoitus

Or. en

Tarkistus 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
111 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Riittävä rahoitus

111 c. on ärsyyntynyt viiden valtion ja 
hallituksen päämiehen1 kirjeestä, jossa 
vaaditaan EU:n budjettikorotuksille 
ylärajaa seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; toistaa, että 
toteutettavissa olevista säästöistä 
riippumatta EU:n talousarvion nykyisellä 
kokonaismäärällä, joka on 1 prosentti 
bruttokansantulosta (BKTL), ei kyetä 
kuromaan umpeen rahoitusvajetta, jonka 
syynä ovat ylimääräiset rahoitustarpeet, 
jotka johtuvat Lissabonin sopimuksesta 
sekä EU:n tavoitteista ja sitoumuksista, 
joita ovat esimerkiksi seuraavat: nykyisen 
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Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin ja 
vuoden 2013 jälkeisen Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismin 
rahoittaminen; tutkimus- ja 
innovointimenojen korotus nykytasosta, 
joka on 1,9 prosenttia BKTL:stä, 
3 prosenttiin BKTL:stä Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesti, mistä aiheutuva 
korotus on noin 130 miljardia euroa 
vuodessa; rahoitustoimet, joiden 
tarkoituksena on saavuttaa 
vuosituhannen kehitystavoite, jonka 
mukaan BKTL:stä käytettäisiin 
kehitysapuun 0,7 prosenttia, mikä 
merkitsisi 35 miljardin euron vuotuista 
lisäystä nykytasoon, joka on 0,4 prosenttia 
BKTL:stä; resurssit, joita tarvitsemme 
voidaksemme saavuttaa 
päästövähennystavoitteet, joita neuvosto 
aikoo nostaa 20 prosentista 
30 prosenttiin; tarvittavat investoinnit 
energiaverkkoihin; välttämätön 
täysimittainen ja avoimesti laskettu 
rahoitus neuvostossa hyväksytyille 
suurhankkeille, kuten ITER-hankkeelle 
ja Galileolle, sekä Euroopan 
avaruuspolitiikalle; 
lisärahoitustarpeet, jotka liittyvät 
Kroatian liittymiseen Euroopan unioniin; 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
alalla, myös Euroopan 
ulkosuhdehallintoon ja Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan, tarvittavat 
lisämäärärahat, joiden määrää ei kyetä 
vielä arvioimaan; vaatii neuvostoa 
järjestämään riittävää rahoitusta tulevien 
rahoitustarpeiden kattamiseksi ja 
korostaa, että EU:lle strategisesti tärkeitä 
pitkän aikavälin hankkeita ja ohjelmia 
joudutaan vääjäämättä lykkäämään tai 
keskeyttämään, ellei tarvittavia resursseja 
saada;
__________________
1 Yhdistyneen kuningaskunnan 
pääministerin David Cameronin, Saksan 
liittokanslerin Angela Merkelin, Ranskan 
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presidentin Nicolas Sarkozyn, 
Alankomaiden pääministerin Mark 
Rutten ja Suomen pääministerin Mari 
Kiviniemen kirje Euroopan komission 
puheenjohtajalle Manuel Barrosolle 
17. joulukuuta 2010.
(Tässä tarkistuksessa annettuja 
esimerkkejä, jotka alkavat Euroopan 
rahoituksenvakausmekanismista ja 
päättyvät yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan, pitäisi 
havainnollistaa esittämällä ne 
luetelmakohtina.)

Or. en

Tarkistus 1020
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
112 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön 
tehokkuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1021
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
112 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön 
tehokkuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1022
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön 
tehokkuutta;

112. pitää myönteisenä viiden hallituksen 
päämiehen eli Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Ranskan, Saksan, 
Alankomaiden ja Suomen hallitusten 
päämiesten kirjettä ja on samaa mieltä 
siitä, että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 
maksusitoumusmäärärahat eivät saa 
ylittää vuoden 2013 tasoa kasvuprosentin 
jäädessä inflaatioastetta pienemmäksi;

Or. en

Tarkistus 1023
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
112 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
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talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön
tehokkuutta;

talousarvion jatkuva kasvu ei ole 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto 
talousympäristössä, jossa hallitusten on 
tehtävä kansallisiin menoihin todellisia ja 
tuskallisia leikkauksia, ja ettei 
varainkäyttö unionin ylettömiin 
tavoitteisiin saa mennä jäsenvaltioiden 
tehokkaamman varainkäytön edelle;

Or. en

Tarkistus 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
112 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön 
tehokkuutta;

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen, rikkoisi yhteisön 
yhteisvastuun periaatetta ja saattaisi 
vähentää yksittäisten jäsenvaltioiden 
varainkäytön tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
112 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttämistä, mitä jotkin 
jäsenvaltiot vaativat, ei tulisi pitää 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, koska 
se estäisi unionin sovittujen tavoitteiden 

112. on vakaasti sitä mieltä, että EU:n 
talousarvion jäädyttäminen reaalisesti 
turvaisi keskittymisen moitteettomaan 
varainhoitoon talouden kannalta 
sellaisena aikana, jolloin käytettävissä 
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saavuttamisen ja saattaisi vähentää 
yksittäisten jäsenvaltioiden varainkäytön 
tehokkuutta;

olevat resurssit ovat rajalliset; vakuuttaa, 
että siksi unionin sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi on tehtävä 
merkittävä menojen uudelleen priorisointi 
nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän asettamissa rajoissa;

Or. en

Tarkistus 1026
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
112 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112 a. aikoo käyttää määrätietoisesti 
kaikkia käytettävissään olevia poliittisia 
keinoja kasvattaakseen unionin omia 
varoja;

Or. fr

Tarkistus 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Päätöslauselmaesitys
112 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

112 b. katsoo, että valtavien 
vakautusponnistelujen, joita on 
meneillään monissa jäsenvaltioissa, on 
heijastuttava myös Euroopan unionin 
talousarviosta;

Or. de

Tarkistus 1028
Marta Andreasen
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Päätöslauselmaesitys
113 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1029
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
113 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

113. on vakuuttunut siitä, että nykyistä 
EU:n rahoitusta on harkittava uudelleen 
muun muassa keskittämällä varat 
koheesiorahastoon ja uuteen innovaatio-
ja kestävyysrahastoon, jotta EU:n 
kohtaamiin moniin uusiin haasteisiin 
voidaan vastata;

Or. en

Tarkistus 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
113 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeisen monivuotisen rahoituskehyksen 
varoja priorisoida uudelleen riittävästi, 
unioni ei pysty panemaan täytäntöön 
olemassa olevia poliittisia painopistealoja, 
jotka liittyvät Eurooppa 2020 -strategiaan, 
eikä hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

Or. en

Tarkistus 1031
Richard Ashworth

Päätöslauselmaesitys
113 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
varoja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

Or. en

Tarkistus 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
113 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

113. toistaa, että jollei vuoden 2013 
jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

113. toistaa, että jollei talousarvion sisällä 
tehdä huomattavaa määrärahojen 
uudelleen kohdentamista tai jollei 
vuoden 2013 jälkeiselle monivuotiselle 
rahoituskehykselle myönnetä riittävästi 
lisävaroja, unioni ei pysty panemaan 
täytäntöön olemassa olevia poliittisia 
painopistealoja, jotka liittyvät 
Eurooppa 2020 -strategiaan, eikä 
hoitamaan Lissabonin sopimuksen 
mukaisia uusia tehtäviä saati vastaamaan 
ennakoimattomiin tilanteisiin;

Or. en

Tarkistus 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
minkä neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa 
riittävän talousarvioon liittyvän 
liikkumavaran näihin haasteisiin 
vastaamiseksi ja vastaavasti tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien vahvistamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel
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Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa riittävän
talousarvioon liittyvän liikkumavaran
näihin haasteisiin vastaamiseksi ja 
vastaavasti tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
vahvistamiseksi;

114. katsoo, että monilla aloilla EU:n 
yhteiset toimet voivat tuottaa lisäarvoa 
27 jäsenvaltion yksittäisiin toimiin 
nähden, varsinkin kun ne koskevat suuria 
investointeja Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen, 
energia- ja liikenneinfrastruktuurin tai 
tietoon liittyvien investointien alalla; 
huomauttaa, että jos EU:n talousarvio 
vastaisi suunnilleen maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärää, 
jonka neuvosto on nyt asettanut 
yksimielisesti 1,23 prosenttiin 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:stä,
tämä toisi jo enemmän talousarvioon 
liittyvää liikkumavaraa, muttei 
edelleenkään riittäisi EU:n talouden 
hallinnan todelliseksi työkaluksi tai 
lisäämään merkittävällä tavalla EU:ssa 
Eurooppa 2020 -strategiaan tehtäviä 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa riittävän
talousarvioon liittyvän liikkumavaran
näihin haasteisiin vastaamiseksi ja 
vastaavasti tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, ei takaa 
riittävää talousarvioon liittyvää 
liikkumavaraa näihin haasteisiin 
vastaamiseksi; korostaa, että EU:n 
talousarvio vastaa EU:n tavoitteita ja ettei 
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vahvistamiseksi; EU:n jäsenvaltioiden hallitusten pitäisi 
asettaa ylhäältä käsin menorajoja, vaan 
talousarvion koon pitäisi päinvastoin 
määräytyä sovittujen politiikkojen ja 
niihin liittyvien moitteettomien 
rahoitustarvearvioiden mukaan;

Or. en

Tarkistus 1036
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 1,23 
prosenttiin jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
BKTL:stä, takaa riittävän talousarvioon 
liittyvän liikkumavaran näihin haasteisiin 
vastaamiseksi ja vastaavasti tulevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien vahvistamiseksi;

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen määrä, jonka
neuvosto asetti yksimielisesti 1,23 
prosenttiin jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
BKTL:stä, on riittämätön näihin 
haasteisiin vastaamiseksi ja vastaavasti 
tulevan monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärien vahvistamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
minkä neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa riittävän 
talousarvioon liittyvän liikkumavaran 
näihin haasteisiin vastaamiseksi ja 

114. katsoo siksi, että monivuotista 
rahoituskehystä pitäisi korottaa 
vastaavalla tavalla omien varojen 
enimmäismäärän asettamissa rajoissa, ja 
ottaa huomioon, että neuvosto asetti sen
yksimielisesti 1,29 prosenttiin 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:stä 
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vastaavasti tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
vahvistamiseksi;

(1,23 prosenttia maksumäärärahoina);

Or. en

Tarkistus 1038
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
114 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa riittävän
talousarvioon liittyvän liikkumavaran 
näihin haasteisiin vastaamiseksi ja 
vastaavasti tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
vahvistamiseksi;

114. katsoo, että maksumäärärahoina 
olevien omien varojen enimmäismäärä, 
jonka neuvosto asetti yksimielisesti 
1,23 prosenttiin jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta BKTL:stä, takaa suuren
talousarvioon liittyvän liikkumavaran 
näihin haasteisiin vastaamiseksi ja 
vastaavasti tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen enimmäismäärien 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
114 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114 a. toteaa, että vaikka monivuotisen 
rahoituskehyksen nykyinen 
enimmäismäärä on pysynyt samana 
vuodesta 1993, EU:n talousarvio on 
kasvanut 8,2 prosenttia vuosina 1996–
2002, samalla kun kansalliset talousarviot 
ovat kasvaneet keskimäärin 
22,9 prosenttia; korostaa, että 
Mac Dougallin raportissa todettiin jo 
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vuonna 1977, että EU:n talousarvion 
pitäisi olla vähintäänkin 2–2,5 prosenttia 
jäsenvaltioiden BKT:stä ja että 
ensisijaisena tavoitteena pitäisi olla 5–7 
prosenttia, lukuun ottamatta sosiaalisia 
tulonsiirtoja, jolloin pois jätettäisiin 
edelleen talousarvion 
uudelleenkohdennustehtävä;

Or. en

Tarkistus 1040
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
114 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114 b. arvioi silti, että tämä 
enimmäismäärä – 1,23 prosenttia 
jäsenvaltioiden yhteenlasketusta 
bruttokansantulosta – on vain 
väliaikainen raja ja että jäsenvaltioiden 
asettaessa unionille uusia tavoitteita 
unionin resurssit on saatettava 
vastaamaan yhteisesti määritettyjä 
tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 1041
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
114 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

114 c. haastaa neuvoston – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voidaan nyt kokonaan hylätä niiden 
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todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;

Or. en

Tarkistus 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko "Riittävä, yksinkertaisempi ja tasapuolisempi rahoitusjärjestelmä"

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Riittävä, yksinkertaisempi ja 
tasapuolisempi rahoitusjärjestelmä

Avoimempi ja tasapuolisempi 
rahoitusjärjestelmä

Or. en

Tarkistus 1043
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta 
järjestelmää voidaan vaiheittain 
mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1044
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta 
järjestelmää voidaan vaiheittain 
mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat tavassa, jolla omien varojen 
järjestelmä on kehittynyt ja korvannut 
vaiheittain aidot omat varat jäsenvaltioiden 
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jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta 
järjestelmää voidaan vaiheittain 
mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

rahoitusosuuksilla, mikä rikkoo EU:n 
yhteisvastuun periaatetta ja horjuttaa 
yhteisön yhteistä etua; vaatii voimakkaasti 
EU:n varojen perusteellista uudistusta, 
jossa jäsenvaltioiden rahoitusosuudet 
korvataan täysin aidosti omilla varoilla ja 
EU:n talousarvion rahoitus saatetaan 
näin vastaamaan perustamissopimuksen 
henkeä ja vaatimuksia ja kaikkien 
alennusten lakkauttaminen 
mahdollistetaan;

Or. en

Tarkistus 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta järjestelmää 
voidaan vaiheittain mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat niin 
sanotuilla "jäsenvaltioiden 
rahoitusosuuksilla", mikä horjuttaa 
yhteisön yhteistä etua ja missä sivuutetaan 
pitkälti EU:n tuoma lisäarvo; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta järjestelmää 
voidaan mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

Or. en

Tarkistus 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge
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Päätöslauselmaesitys
115 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta järjestelmää 
voidaan vaiheittain mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;

115. muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen mukaan "talousarvio 
rahoitetaan kokonaisuudessaan yhteisön 
omin varoin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita tuloja"; korostaa, että 
jäsenvaltioiden väliset nettosaldot 
painottuvat suhteettomasti tavassa, jolla 
omien varojen järjestelmä on kehittynyt ja 
korvannut vaiheittain aidot omat varat 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, mikä 
horjuttaa yhteisön yhteistä etua; painottaa 
tulouudistuksen tarvetta, jotta järjestelmää 
voidaan vaiheittain mukauttaa uudelleen 
perustamissopimuksen henkeen;
huomauttaa, että tämä seikka johtaa 
käytännössä siihen, että EU:n yhteisen 
talousarvion koko riippuu huonommin 
hoidettujen tai EU:n politiikasta vähiten 
kiinnostuneiden jäsenvaltioiden 
taloudellisesta tilanteesta;

Or. en

Tarkistus 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
115 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115 a. toteaa, että todellisten omien 
varojen järjestelmä loisi yhteyden 
kansalaisten ja EU:n menojen välille; 
korostaa, että EU:n verojärjestelmän 
käyttöönoton myötä EU:n talousarvio 
saisi todelliset omat varat ja siten 
taloudellista itsenäisyyttä ja jäsenvaltiot 
voisivat pienentää kansallisia 
talousarvioitaan samassa suhteessa eikä 
kansalaisten ja yritysten 
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kokonaisverotaakka kasvaisi;

Or. en

Tarkistus 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
115 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

115 b. kehottaa siksi luomaan EU:hun 
todellisen "omien varojen" järjestelmän,
johon voisi kuulua komission ehdotuksen 
mukaisesti esimerkiksi EU:n 
arvonlisävero, EU:n hiilivero ja/tai 
transaktiomaksu;

Or. en

Tarkistus 1050
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, 
että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1051
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, 
että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1052
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi 

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja
nykyisiä osarahoitusosuuksia 
muuttamalla vahvistaa niiden 
jäsenvaltioiden osarahoitusosuuksia, 
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asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

joiden BKTL on suurempi ja tulot 
asukasta kohti ovat suurempia;

Or. pt

Tarkistus 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen;

Or. en

Tarkistus 1054
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen;
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tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 1055
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi 
asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten;

Or. pl

Tarkistus 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Päätöslauselmaesitys
116 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman,
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman ja
avoimemman järjestelmän saavuttaminen; 
korostaa, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi voisi olla tärkeää ottaa 
käyttöön yksittäisiä tai useampia omia 
varoja unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni lisää aidosti omien varojensa 
painotusta ja vähentää samalla 
BTKL:ään perustuvien varojen 
painotusta;

Or. en

Tarkistus 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi 
asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
on välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten, jos unionin on tarkoitus 
saada progressiivinen ja kantokykyinen 
talousarvio, jonka se tarvitsee 
edistääkseen suhdannevaihteluja tasaavia 
toimenpiteitä rahoituksen vakauttamiseksi 
ja talouden elvyttämiseksi; korostaa, että 
kyseisten uudistusten pitäisi parantaa 
unionin talousarvion edellytyksiä 
saavuttaa suuria mittakaavaetuja ja lisätä 
kustannustehokkuutta siirtämällä 
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huomattavia menoeriä – joita ovat 
esimerkiksi EKR, T&K sekä energia- ja 
liikenneinfrastruktuuri – jäsenvaltioilta 
EU:lle säästäen siten kansallisia varoja; 
katsoo, että unionin pitäisi voida kerätä 
suoraan omat varansa, millä luodaan 
suorempi yhteys kansalaisiin 
veronmaksajina;

Or. en

Tarkistus 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
legitiimimmän, avoimemman ja 
yksinkertaisemman järjestelmän 
saavuttaminen; korostaa, että tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä 
poistaa vaiheittain olemassa olevat 
poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja ottaa 
käyttöön yksittäisiä tai useampia omia 
varoja unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä; pitää 
yhtenä hyödyllisenä keinona sitä, että 
kansallisesta arvolisäverosta siirrettäisiin 
suoraan osa EU:n talousarvioon, jolloin 
se näkyisi myös erillisenä verona 
kansalaisten laskuissa;

Or. en

Tarkistus 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi 
asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman ja
avoimemman järjestelmän saavuttaminen; 
korostaa, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on välttämätöntä poistaa 
vaiheittain olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön 
yksittäisiä tai useampia omia varoja 
unionia varten; katsoo, että tavoitteeksi 
olisi asetettava se, että unioni lisää aidosti 
omien varojensa painotusta ja vähentää 
samalla BTKL:ään perustuvien varojen 
painotusta;

Or. en

Tarkistus 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, 
että tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi 
asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

116. korostaa, että EU:n avoimen, 
oikeudenmukaisen, legitiimin ja 
tehokkaan talousarvion saavuttamiseksi 
on välttämätöntä poistaa vaiheittain 
olemassa olevat poikkeukset ja 
oikaisumenettelyt ja ottaa käyttöön omia 
varoja unionia varten; katsoo, että 
tavoitteeksi olisi asetettava se, että unioni 
kerää suoraan omat varansa, jotka eivät ole 
riippuvaisia kansallisista talousarvioista, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;
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Or. en

Tarkistus 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä; korostaa, 
että jäsenvaltioiden on päätettävä uusien 
omien varojen käyttöönotosta eikä 
komissio saa määrätä tästä yksin; katsoo, 
että on varmistettava, että veronmaksajien 
taakkaa ei koroteta koordinoimattomasti 
jottei synny ylikuormitusta, kilpailukyky 
huonone eikä avoimuus heikkene;

Or. de

Tarkistus 1062
Louis Michel, Charles Goerens

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
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tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi
asetettava se, että unioni kerää suoraan 
omat varansa, millä saavutetaan 
itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
tavoitteeksi on asetettava se, että unioni 
kerää suoraan omat varansa, millä 
saavutetaan itsenäisempi ja avoimempi 
rahoitusjärjestelmä;

Or. fr

Tarkistus 1063
Bas Eickhout

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä lakkauttaa olemassa olevat 
poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
säilyttää samalla BTKL-maksuosuudet 
yhteisvastuun korostamiseksi ja ottaa 
käyttöön yksittäisiä tai useampia omia 
varoja unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
116 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä lakkauttaa olemassa olevat 
poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja ottaa 
käyttöön yksittäisiä tai useampia omia 
varoja unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan yksinkertaisempi, 
itsenäisempi, avoimempi ja 
oikeudenmukaisempi rahoitusjärjestelmä, 
jonka yleisö voi ymmärtää paremmin; 
muistuttaa kannastaan, jonka mukaan 
omien varojen järjestelmän pitäisi 
perustua kriteereihin, jotka heijastavat 
parhaiten jäsenvaltioiden kykyä osallistua 
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unionin rahoitukseen, ja olla riippumaton 
jäsenvaltioiden varojen siirroista;

Or. en

Tarkistus 1066
Giovanni La Via

Päätöslauselmaesitys
116 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä poistaa vaiheittain olemassa 
olevat poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja 
ottaa käyttöön yksittäisiä tai useampia 
omia varoja unionia varten; katsoo, että 
pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava 
se, että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

116. katsoo, että uudistuksen 
päätavoitteena on tasapuolisemman, 
avoimemman ja yksinkertaisemman 
järjestelmän saavuttaminen; korostaa, että 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä lakkauttaa olemassa olevat 
poikkeukset ja oikaisumenettelyt ja ottaa 
käyttöön yksittäisiä tai useampia omia 
varoja unionia varten; katsoo, että pitkän 
aikavälin tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että unioni kerää suoraan omat varansa, 
millä saavutetaan itsenäisempi ja 
avoimempi rahoitusjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 1067
James Elles

Päätöslauselmaesitys
116 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116 a. toteaa, että monien jäsenvaltioiden 
taseet ovat olleet viime vuosina 
alijäämäiset, mikä kyseenalaistaa omien 
varojen järjestelmän 
oikeudenmukaisuuden; katsoo, että 
käyttöön pitäisi ottaa pysyvä 
oikaisumekanismi, mutta yhtäkään 
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jäsenvaltiota ei pitäisi vaatia maksamaan 
nettomaksuosuutena yli 0,25:tä prosenttia 
bruttokansantuotteestaan;

Or. en

Tarkistus 1068
Angelika Niebler

Päätöslauselmaesitys
116 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

116 b. toteaa kuitenkin, että kaikenlaisten 
uusien omien varojen käyttöönotto uhkaa 
aiheuttaa lyhyellä aikavälillä 
jäsenvaltioiden välille tulojen 
epätasapainoa, joka voidaan ratkaista 
vain kaikkiin jäsenvaltioihin 
sovellettavalla yhtenäisellä ja avoimella 
oikaisumekanismilla;

Or. en

Tarkistus 1069
Ilda Figueiredo

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan 
siihen, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä 
sovittujen EU:n politiikkojen ja 
tavoitteiden rahoittamiseksi; on 
vakuuttunut siitä, että uudella 
järjestelmällä ei pidä lisätä kansalaisten 
verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 

Poistetaan.
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kohdistuvaa rasitusta;

Or. pt

Tarkistus 1070
Cornelis de Jong

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu
EU:n talousarvion suuruuteen vaan 
siihen, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä 
sovittujen EU:n politiikkojen ja 
tavoitteiden rahoittamiseksi; on 
vakuuttunut siitä, että uudella järjestelmällä 
ei pidä lisätä kansalaisten verorasitusta ja 
että sen avulla vähennetään kansallisiin 
valtionkassoihin kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus vaikuttaa 
EU:n talousarvion määrärahoihin, joilla 
rahoitetaan sovittuja EU:n politiikkoja ja 
tavoitteita; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

Or. en

Tarkistus 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei 
sellaisenaan kohdistu EU:n talousarvion 
suuruuteen vaan siihen, että pyritään 
saavuttamaan tehokkaampi varojen 
yhdistelmä sovittujen EU:n politiikkojen ja 
tavoitteiden rahoittamiseksi; huomauttaa, 
että kaikkien muiden tekijöiden pysyessä 
ennallaan uuden järjestelmän 
käyttöönotto ei lisäisi kansalaisten yleistä 
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kohdistuvaa rasitusta; verorasitusta vaan sen avulla vähennetään
kansallisiin valtionkassoihin kohdistuvaa 
rasitusta; kannattaa sitä, että uusia 
mahdollisia tulonlähteitä, kuten 
transaktiomaksua, päästöoikeuksien 
huutokauppaamisesta saatavia tuloja, 
arvonlisäveron osuutta ja yhtiö-, hiili-
ja/tai energiaveroja, hyödynnetään 
investointien lisäämiseksi EU:ssa 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että samalla 
pienennetään jäsenvaltioiden menoja 
näillä aloilla ja madalletaan niiden 
bruttokansantuloon perustuvia 
maksuosuuksia, joita ne maksavat EU:n 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 1072
José Bové

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan 
siihen, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä sovittujen 
EU:n politiikkojen ja tavoitteiden
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus edellyttää 
tehokkaampaa varojen yhdistelmää
sovittujen EU:n politiikkojen ja 
tavoitteiden rahoittamiseksi; on 
vakuuttunut siitä, että uudella järjestelmällä 
ei pidä lisätä kansalaisten verorasitusta 
vaan hyödyntää uusia budjettivaroja, 
kuten ottaa käyttöön esimerkiksi 
eurooppalainen transaktiomaksu, ja että 
sen avulla vähennetään kansallisiin 
valtionkassoihin kohdistuvaa rasitusta;

Or. en

Tarkistus 1073
Frank Engel, Othmar Karas



AM\865598FI.doc 129/141 PE462.732v04-00

FI

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan 
siihen, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä sovittujen 
EU:n politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus merkitsee 
sitä, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä sovittujen 
EU:n politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

Or. en

Tarkistus 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistuksen ei pitäisi 
kohdistua EU:n talousarvion suuruuteen 
vaan siihen, että pyritään saavuttamaan 
tehokkaampi varojen yhdistelmä sovittujen 
EU:n politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
pitäisi vähentää kansallisiin 
valtionkassoihin kohdistuvaa rasitusta;

Or. en

Tarkistus 1075
Marta Andreasen
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Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uusi ehdotettu järjestelmä lisää 
kansalaisten verorasitusta eikä vähennä 
kansallisiin valtionkassoihin kohdistuvaa 
rasitusta;

Or. en

Tarkistus 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta; muistuttaa, että 
omia varoja koskevat muutokset pitäisi 
toteuttaa kunnioittaen jäsenvaltioiden 
ylintä valtaa veroasioissa;

Or. en
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Tarkistus 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias ALDE-
ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta;

117. painottaa, että omien varojen 
järjestelmän rakenneuudistus ei kohdistu 
EU:n talousarvion suuruuteen vaan siihen, 
että pyritään saavuttamaan tehokkaampi 
varojen yhdistelmä sovittujen EU:n 
politiikkojen ja tavoitteiden 
rahoittamiseksi; on vakuuttunut siitä, että 
uudella järjestelmällä ei pidä lisätä 
kansalaisten verorasitusta ja että sen avulla 
vähennetään kansallisiin valtionkassoihin 
kohdistuvaa rasitusta ja jopa tarjotaan 
jäsenvaltioille mahdollisuus julkisten 
menojen leikkaamiseen tai 
uudelleenkohdennuksiin;

Or. en

Tarkistus 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
117 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117 a. on vakuuttunut tarpeesta siirtyä 
takaisin perustamissopimuksissa 
visioituun todellisten omien varojen 
järjestelmään; pyytää komissiota 
antamaan asiasta konkreettisia 
ehdotuksia; 
toteaa, että siirryttäessä talousarvioon, 
jonka tulopuoli muodostuu kokonaan 
omista varoista, on säilytettävä riittävät 
kansalliset maksuosuudet, jotta EU voi 
maksaa välttämättömän rahoituksen ja 
hoitaa välttämättömät menot;
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Or. en

Tarkistus 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Päätöslauselmaesitys
117 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117 b. vaatii, että näiden uudistuslinjojen 
myötä kaikenlaiset alennukset on 
lakkautettava, sillä valtiot eivät enää 
suorita maksuosuuksiaan omista 
verovaroistaan;

Or. en

Tarkistus 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän 
puolesta

Päätöslauselmaesitys
117 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117 c. korostaa, että Euroopan 
parlamentti on ainoa parlamentti, jolla on 
mahdollisuus vaikuttaa menoihin muttei 
tuloihin; korostaa siksi, että EU:n varojen 
demokraattinen uudistus on ehdottomasti 
tarpeen;

Or. en

Tarkistus 1081
Evelyn Regner

Päätöslauselmaesitys
118 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta; odottaa näiden 
vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnista 
tehtyjä päätelmiä, joissa olisi myös 
tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, että 
komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 
1. heinäkuuta 2011 mennessä;

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta; kehottaa komissiota 
ottamaan vastaavasti huomioon uutta 
omien varojen järjestelmää 
suunniteltaessa innovatiivisesta 
rahoituksesta globaalilla tasolla ja 
Euroopan tasolla Euroopan parlamentin 
8. maaliskuuta 2011 antaman 
päätöslauselman, jossa kannatetaan 
Euroopan laajuisen transaktiomaksun 
käyttöönottoa; odottaa näiden 
vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnista 
tehtyjä päätelmiä, joissa olisi myös 
tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, että 
komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 1. 
heinäkuuta 2011 mennessä;

Or. de

Tarkistus 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
118 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta; odottaa näiden 
vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnista 
tehtyjä päätelmiä, joissa olisi myös 
tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, että 
komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 
1. heinäkuuta 2011 mennessä;

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta (rahoitusalan 
verotus, huutokauppa 
kasvihuonekaasujen 
päästökauppajärjestelmässä, 
lentoliikenteeseen liittyvä EU:n perimä 
maksu, ALV, energiavero, yhtiövero); 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
toteutettavuustutkimuksessaan myös 
EU:n transaktiomaksun erilaisia 
mahdollisia vaihtoehtoja ja sen 
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vaikutuksia, kuten myös neuvosto on 
pyytänyt; odottaa näiden vaihtoehtojen 
vaikutustenarvioinnista tehtyjä päätelmiä, 
joissa olisi myös tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, että 
komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen 
1. heinäkuuta 2011 mennessä;

Or. en

Tarkistus 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
118 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta; odottaa näiden 
vaihtoehtojen vaikutustenarvioinnista 
tehtyjä päätelmiä, joissa olisi myös 
tarkasteltava asianomaisia 
keräysjärjestelmiä, pitäen silmällä sitä, 
että komissio esittää 
lainsäädäntöehdotuksen 1. heinäkuuta 
2011 mennessä;

118. panee merkille mahdolliset uudet 
omat varat, joita komissio ehdottaa 
laatimassaan tiedonannossa talousarvion 
kokonaistarkastelusta ja joiden perusteella 
on esitettävä lainsäädäntöehdotus
1. heinäkuuta 2011 mennessä; katsoo, että 
EU:n on ryhdyttävä toimiin 
finanssitransaktioveron perimiseksi 
alueellaan samalla kun on jatkettava 
taistelua tämän veron perimiseksi 
maailmanlaajuisella tasolla; katsoo, että 
EU:n on myös toimittava esimerkillisesti 
veroparatiiseihin suuntautuvien 
pääomien liikkeiden osalta; katsoo, että 
tällä tavoin hankituilla varoilla on 
vahvistettava EU:n talousarviota, 
vähennettävä jäsenvaltioiden 
maksuosuuksia ja keskityttävä tukemaan 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
köyhyyden torjuntaa koskevia ohjelmia 
maailmanlaajuisella ja EU:n tasolla;

Or. pt

Tarkistus 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
118 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118 a. muistuttaa, että kuten Euroopan 
parlamentin 8. maaliskuuta 2011 
hyväksymässä päätöslauselmassa 
innovatiivisesta rahoituksesta globaalilla 
tasolla ja Euroopan tasolla todettiin, 
"transaktiomaksun käyttöönotto auttaisi 
torjumaan rahoitusmarkkinoiden erittäin 
haitallisia kaupankäyntimalleja, kuten 
tiettyä lyhyen aikavälin toimintaa ja 
automatisoitua nopeaa pörssikauppaa, 
sekä vähentämään keinottelua"; 
muistuttaa siksi, että EU:n olisi 
edistettävä transaktiomaksun 
käyttöönottoa maailmanlaajuisesti, ja 
katsoo, että jos siinä ei onnistuta, EU:n 
olisi ensimmäisenä askeleena toteutettava 
transaktiomaksu unionin tasolla; katsoo 
siksi, että finanssiala voisi tätä kautta 
korvata merkittävän osan kriisin 
kustannuksista ja edistää julkisen 
talouden kestävyyttä sekä osallistua myös 
osittain EU:n talousarvion 
rahoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 1085
Sylvie Goulard

Päätöslauselmaesitys
118 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118 b. vastustaa voimakkaasti 
käyttämättömien 
maksusitoumusmäärärahojen 
nykyjärjestelmää, joka ei kannusta 
jäsenvaltioita käyttämään EU:n varoja 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla; 
ehdottaa siksi, että käyttämättömistä 
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maksusitoumusmäärärahoista tulevat 
tulot siirretään unionin seuraavan vuoden 
talousarvioon ja kohdennetaan ohjelmiin, 
jotka edistävät unionin kasvustrategiaa 
jäsenvaltioissa, jotka noudattavat vakaus-
ja kasvusopimusta tai ovat toteuttaneet 
oikaisutoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
118 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

118 c. vastustaa voimakkaasti 
käyttämättömien 
maksusitoumusmäärärahojen 
nykyjärjestelmää, joka ei kannusta 
jäsenvaltioita käyttämään EU:n varoja 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla; 
ehdottaa siksi, että käyttämättömistä 
maksusitoumusmäärärahoista tulevat 
tulot siirretään unionin seuraavan vuoden 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
120 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

120. korostaa sekä parlamenttia että 
neuvostoa koskevia ehdottomia 
enemmistövaatimuksia ja huomauttaa, että 
on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti 

120. korostaa sekä parlamenttia että 
neuvostoa koskevia ehdottomia 
enemmistövaatimuksia ja huomauttaa, että 
on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti 
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perustamissopimusta, jossa edellytetään, 
että parlamentti, neuvosto ja komissio 
toteuttavat kaikki tässä tarkoituksessa 
tarvittavia toimia koko monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan 
prosessin aikana; pitää tältä osin 
myönteisenä neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden7 sitoutumista
johtamaan tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen laatimisprosessia 
avoimuuden hengessä ja tehden 
rakentavaa yhteistyötä parlamentin 
kanssa;

perustamissopimusta, jossa edellytetään, 
että parlamentti, neuvosto ja komissio 
toteuttavat kaikki tässä tarkoituksessa 
tarvittavia toimia koko monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan 
prosessin aikana; pitää tältä osin 
myönteisenä sitä, että neuvoston 
puheenjohtajavaltiot ovat sitoutuneet 
takaamaan avoimen ja rakentavan 
vuoropuhelun ja yhteistyön parlamentin 
kanssa koko tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen laatimisprosessin ajan,
ja vahvistaa haluavansa tehdä tämän 
neuvotteluprosessin aikana neuvoston ja 
komission kanssa tiivistä yhteistyötä 
täysin Lissabonin sopimuksen määräysten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Päätöslauselmaesitys
120 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

120. korostaa sekä parlamenttia että 
neuvostoa koskevia ehdottomia 
enemmistövaatimuksia ja huomauttaa, että 
on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti 
perustamissopimusta, jossa edellytetään, 
että parlamentti, neuvosto ja komissio 
toteuttavat kaikki tässä tarkoituksessa 
tarvittavia toimia koko monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamiseen johtavan 
prosessin aikana; pitää tältä osin 
myönteisenä neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden sitoutumista 
johtamaan tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen laatimisprosessia 
avoimuuden hengessä ja tehden rakentavaa 
yhteistyötä parlamentin kanssa;

120. korostaa sekä parlamenttia että 
neuvostoa koskevia ehdottomia 
enemmistövaatimuksia ja huomauttaa, että 
on tärkeää hyödyntää täysimääräisesti 
SEUT:n 312 artiklan 5 kohdassa olevaa 
perustamissopimuksen määräystä, jossa 
edellytetään, että parlamentti, neuvosto ja 
komissio toteuttavat kaikki tässä 
tarkoituksessa tarvittavia toimia koko 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamiseen johtavan prosessin aikana,
ja siten yksitulkintaisesti määrätään, että 
toimielinten välisissä neuvotteluissa on 
päästävä sopimukseen tekstistä, jolle 
parlamentti voi antaa hyväksyntänsä;
huomauttaa, että lukuun ottamatta 
erityisiä säännöksiä, jotka ovat 
ristiriidassa Lissabonin sopimuksen 



PE462.732v04-00 138/141 AM\865598FI.doc

FI

määräysten kanssa, nykyisen IIA:n 
soveltamista jatketaan niin kauan, kunnes 
sitä tarkistetaan, se korvataan tai sitä 
muutetaan, ja että jos vuoden 2013 
jälkeistä monivuotista rahoituskehystä ei 
hyväksytä vuoden 2013 loppuun 
mennessä, vuoden 2013 enimmäismääriä
ja muita varauksia korotetaan; pitää tältä 
osin myönteisenä neuvoston 
puheenjohtajavaltioiden sitoutumista[1]
johtamaan tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen laatimisprosessia 
avoimuuden hengessä ja tehden rakentavaa 
yhteistyötä parlamentin kanssa;

[1] Pääministeri Yves Letermen puhemies 
Buzekille 8. joulukuuta 2010 lähettämä 
kirje.

Or. en

Tarkistus 1089
Bastiaan Belder

Päätöslauselmaesitys
121 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä; toistaa, että 
tulouudistuksen ja menouudistuksen 
välillä vallitsee yhteys, ja vaatii näin ollen 
neuvostolta voimakasta sitoutumista 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käytäviin keskusteluihin uusia 
omia varoja koskevista ehdotuksista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1090
Marta Andreasen

Päätöslauselmaesitys
121 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön
toimintamenetelmistä; toistaa, että 
tulouudistuksen ja menouudistuksen 
välillä vallitsee yhteys, ja vaatii näin ollen 
neuvostolta voimakasta sitoutumista 
monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä käytäviin keskusteluihin uusia 
omia varoja koskevista ehdotuksista;

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä;

Or. en

Tarkistus 1091
Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
121 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä; toistaa, että 
tulouudistuksen ja menouudistuksen välillä 
vallitsee yhteys, ja vaatii näin ollen 
neuvostolta voimakasta sitoutumista 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käytäviin keskusteluihin uusia omia varoja 

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä; muistuttaa, että 
tällaista sopimusta edellytetään 
nimenomaisesti SEUT:n 312 artiklan 
5 kohdassa, jonka mukaan Euroopan 
parlamentti, neuvosto ja komissio 
toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
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koskevista ehdotuksista; helpottaakseen monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamista; toistaa, 
että tulouudistuksen ja menouudistuksen 
välillä vallitsee yhteys, ja vaatii näin ollen 
neuvostolta voimakasta sitoutumista 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käytäviin keskusteluihin uusia omia varoja 
koskevista ehdotuksista;

Or. en

Tarkistus 1092
Robert Goebbels

Päätöslauselmaesitys
121 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121. kehottaa näin ollen neuvostoa ja 
komissiota noudattamaan 
perustamissopimusta ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta parlamentin 
kanssa päästään nopeasti sopimukseen 
monivuotisen rahoituskehyksen 
neuvotteluprosessiin liittyvistä käytännön 
toimintamenetelmistä; toistaa, että 
tulouudistuksen ja menouudistuksen välillä 
vallitsee yhteys, ja vaatii näin ollen 
neuvostolta voimakasta sitoutumista 
monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
käytäviin keskusteluihin uusia omia varoja 
koskevista ehdotuksista;

121. vaatii neuvostoa ja komissiota 
noudattamaan perustamissopimusta ja 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet, jotta 
parlamentin kanssa päästään nopeasti 
sopimukseen monivuotisen 
rahoituskehyksen neuvotteluprosessiin 
liittyvistä käytännön toimintamenetelmistä; 
toistaa, että tulouudistuksen ja 
menouudistuksen välillä vallitsee yhteys, ja 
vaatii näin ollen neuvostolta voimakasta 
sitoutumista monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä käytäviin 
keskusteluihin uusia omia varoja 
koskevista ehdotuksista;

Or. fr

Tarkistus 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff ALDE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
121 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121 a. ehdottaa, että koolle kutsutaan 
parlamenttien välinen konferenssi, johon 
osallistuisivat kansalliset parlamentit, 
Euroopan parlamentti, komissio ja 
neuvosto ja jossa käytäisiin laaja-alaisia 
keskusteluja unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen tavoitteesta, laajuudesta 
ja suunnasta; kehottaa kansallisia 
parlamentteja lähettämään tähän 
konferenssiin parlamentin jäseniä, joiden 
vastuualaan kuuluvat menopolitiikka ja 
talousarvion valvonta;

Or. en

Tarkistus 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
121 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

121 b. vaatii, että EU:ssa käynnistetään 
vähintäänkin julkinen keskustelu näistä 
kysymyksistä kutsumalla koolle 
valmistelukunnan kaltainen kokous, joka 
käsittelee unionin tulevaa rahoitusta ja 
jossa on oltava EU:n kolmen toimielimen 
edustajia ja kansallisten parlamenttien 
jäseniä;

Or. en


