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Tarkistus 1
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että otsakkeeseen 4 
kuuluvien maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen määrää on lisätty 
kuluvan vuoden määrärahoihin verrattuna; 
korostaa, että lisäys on erittäin 
välttämätön määrärahoihin tehtyihin 
huomattavien leikkausten jälkeen; toteaa 
kuitenkin, että lisäys ei ole riittävä EU:n 
tarpeisiin vastaamiseksi; korostaa, että on
elintärkeää varmistaa asianmukainen 
rahoitus EU:n kaikille toiminnoille, mikäli 
tarkoituksena on saavuttaa Lissabonin 
sopimuksessa asetetut kunnianhimoiset 
tavoitteet;

1. panee merkille, että otsakkeeseen 4 
kuuluvien maksusitoumus- ja
maksumäärärahojen määrää on lisätty
verrattuna kuluvan vuoden määrärahoihin, 
joita leikattiin huomattavasti kehitysapua, 
konfliktien rauhanomaista ratkaisemista 
ja välitystoimintaa sekä aseistariisuntaa, 
demobilisaatiota ja yhteiskuntaan 
sopeuttamista koskevien ohjelmien osalta;
korostaa, että on elintärkeää varmistaa 
asianmukainen rahoitus EU:n
maailmanlaajuiselle toiminnalle, jolla 
tuetaan muun muassa köyhyyden 
poistamista, kestävää kehitystä ja 
vuosituhattavoitteita, asevalvontaa, 
ydinsulkusopimusjärjestelmää ja 
ydinaseriisuntaa, konfliktien 
rauhanomaista ratkaisemista, 
tasapuolisten taloussuhteiden edistämistä, 
reilua kauppaa ja maailman 
luonnonvarojen ja vaurauden 
oikeudenmukaista jakamista vakauden ja 
hyvinvoinnin varmistamiseksi EU:ssa ja 
maailmassa;

Or. en

Tarkistus 2
Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee erityisesti merkille, että jälleen 
kerran Lähi-idän rauhanprosessia, 

3. panee erityisesti merkille, että jälleen 
kerran Lähi-idän rauhanprosessia, 
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Palestiinaa ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä
(UNRWA) varten on varattu liian vähän 
rahoitusta, ja pyytää osoittamaan riittävät 
määrärahat näihin tarkoituksiin;

Palestiinaa ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä
(UNRWA) varten on varattu liian vähän 
rahoitusta; korostaa, että määrärahoja on 
lisättävä meneillään olevan 
humanitaarisen kriisin, pakolaismäärien 
kasvamisen, alueella vallitsevan tilanteen
ja Gazan kaistaleen elintärkeiden 
perusrakenteiden tuhoutumisen 
huomioon ottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee erityisesti merkille, että jälleen 
kerran Lähi-idän rauhanprosessia, 
Palestiinaa ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä 
(UNRWA) varten on varattu liian vähän 
rahoitusta, ja pyytää osoittamaan riittävät 
määrärahat näihin tarkoituksiin;

3. panee erityisesti merkille, että jälleen 
kerran Lähi-idän rauhanprosessia, 
Palestiinaa ja YK:n 
palestiinalaispakolaisten avustusjärjestöä 
(UNRWA) varten on varattu liian vähän 
rahoitusta erityisesti kun otetaan 
huomioon humanitaarisen kriisin 
viimeaikainen paheneminen;

Or. en

Tarkistus 4
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että otsakkeeseen 4 kuuluvien 
maksumäärärahojen tilanne on 
huolestuttava, vaikka komissio on 
suunnitellut lisäävänsä huomattavasti 

4. korostaa, että otsakkeeseen 4 kuuluvien 
maksumäärärahojen tilanne on 
huolestuttava, vaikka komissio on 
suunnitellut lisäävänsä huomattavasti 
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niiden määrää kuluvaan vuoteen 
verrattuna, ne eivät välttämättä kuitenkaan 
riitä vastaamaan käytännön tarpeisiin;

niiden määrää kuluvaan vuoteen 
verrattuna, ne eivät välttämättä kuitenkaan 
riitä vastaamaan käytännön tarpeisiin;
panee kuitenkin tyytyväisenä merkille 
päätöksen tasapainottaa humanitaarisen 
avun välinettä koskevat 
maksusitoumukset ja maksumäärärahat;

Or. en

Tarkistus 5
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee erityisen huolestuneena merkille, 
että vakautta ja rauhaa edistävän välineen 
maksumäärärahoja on vähennetty
huomattavasti; toteaa, että kyseinen väline 
on kärsinyt jo kuluvana vuotena 
maksumäärärahojen puutteesta ja 
lisäleikkaukset voivat ainoastaan 
pahentaa tilannetta;

5. panee merkille, että vakautta ja rauhaa 
edistävän välineen (josta rahoitetaan 
sotilaallisten tai siviili- ja sotilaallisten 
(koulutus-)operaatioiden kaltaisia 
YUTP:aan liittyviä kuluja)
maksumäärärahoja on vähennetty; tukee 
näin ollen vakautta ja rauhaa edistävästä 
välineestä tai sen ulkopuolelta 
rahoitettavien YUTP:aan liittyvien 
menojen huomattavaa leikkaamista tai 
jopa niiden poistamista; korostaa, että on 
tärkeää pitää kiinni EU:n merkittävimpiä 
ulkopolitiikan rahoitusvälineitä, kuten 
kehitysyhteistyön ja humanitaarista avun 
välineitä, koskevista maksusitoumuksista;

Or. en

Tarkistus 6
Reinhard Bütikofer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee erityisen huolestuneena merkille, 5. panee erityisen huolestuneena merkille, 
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että vakautta ja rauhaa edistävän välineen 
maksumäärärahoja on vähennetty 
huomattavasti; toteaa, että kyseinen väline
on kärsinyt jo kuluvana vuotena
maksumäärärahojen puutteesta ja 
lisäleikkaukset voivat ainoastaan pahentaa
tilannetta;

että vakautta ja rauhaa edistävän välineen 
maksumäärärahoja on vähennetty 
huomattavasti; toteaa, että kyseinen väline
kärsii merkittävästä maksumäärärahojen 
puutteesta, joka rajoittaa jo kuluvana 
vuotena EU:n mahdollisuuksia puuttua 
kiireellisiä toimia vaativiin kriiseihin; 
toteaa, että uudet leikkaukset ainoastaan
pahentavat tilannetta;

Or. en

Tarkistus 7
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee erityisen huolestuneena merkille, 
että vakautta ja rauhaa edistävän välineen 
maksumäärärahoja on vähennetty 
huomattavasti; toteaa, että kyseinen väline 
on kärsinyt jo kuluvana vuotena 
maksumäärärahojen puutteesta ja 
lisäleikkaukset voivat ainoastaan pahentaa 
tilannetta;

5. panee erityisen huolestuneena merkille, 
että vakautta ja rauhaa edistävän välineen 
maksumäärärahoja on vähennetty 
huomattavasti; toteaa, että kyseinen väline 
on kärsinyt jo kuluvana vuotena 
maksumäärärahojen puutteesta ja 
lisäleikkaukset voivat ainoastaan pahentaa 
tilannetta; korostaa, että kyseinen väline 
on keskeisen tärkeä kriisinhallintaa ja 
konfliktien ratkaisemista koskevassa 
EU:n toiminnassa esimerkiksi 
Ukrainassa;

Or. en

Tarkistus 8
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. torjuu neuvoston otsakkeeseen 4 
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ehdottamat huomattavat leikkaukset, 
jotka ainoastaan pahentaisivat jo nyt 
erityisesti maksujen osalta kriittistä 
tilannetta; vastustaa voimakkaasti vuoden 
2015 talousarviota koskevien 
neuvottelujen mahdollista kytkemistä 
lisätalousarvioesitystä 3 koskeviin 
neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 9
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää turvata 
riittävät resurssit ulkopolitiikan välineistä 
vastaavalle komission yksikölle, jotta se 
voi huolehtia vakautta ja rauhaa 
edistävän välineen, YUTP:n 
operaatioiden, kumppanuusvälineen ja 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen 
puitteissa toteutettujen 
vaalitarkkailutehtävien 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 10
Sabine Lösing

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle on annettava 
riittävät varat, jotta se voi avata EU:n 

Poistetaan.
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edustuston Iraniin EU:n Iranin-
strategiasta 3. huhtikuuta 2014 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 11
Cristian Dan Preda
PPE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle on annettava riittävät 
varat, jotta se voi avata EU:n edustuston
Iraniin EU:n Iranin-strategiasta 
3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman mukaisesti.

6. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolle on annettava riittävät 
varat, jotta se voi valmistautua EU:n
Iranin edustuston mahdolliseen 
avaamiseen EU:n Iranin-strategiasta 
3. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman mukaisesti ja 
siinä tapauksessa, että neuvottelut 
saatetaan menestyksekkääseen 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 12
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille 30. kesäkuuta 2014 
julkistetun Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamisesta sekä 
siinä annetut suositukset parantaa 
EUH:n lisäarvoa ja tehokkuutta muun 
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muassa tekemällä komission kanssa 
yhteistyötä, jotta EUH:n varainhoito- ja 
henkilöstösääntöjen jäykkyyden 
vaikutuksia EU:n edustustojen toiminnan 
tehokkuuteen voidaan lieventää ja 
edustustojen poliittisten tehtävien 
hoitamiseen voidaan ohjata enemmän 
resursseja;

Or. en

Tarkistus 13
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että on tärkeää siirtää EU:n 
erityisedustajia koskeva budjettikohta 
EUH:n talousarvioon, jotta tuetaan 
edustajien entistä tiiviimpää integrointia 
ulkosuhdehallintoon, kuten korkea 
edustaja / komission varapuheenjohtaja 
on ehdottanut EUH:n tarkastelussa ja 
kuten on esitetty parlamentin 13. 
kesäkuuta 2013 antamassa suosituksessa 
sekä tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksessa 11/2014;

Or. en

Tarkistus 14
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä EUH:ssa 
käynnissä olevia toimia hallinnon 
tietotekniikkajärjestelmien ajan tasalle 
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saattamiseksi ja sen tietoturvavalmiuksien 
parantamiseksi; on edelleen huolestunut 
hallinnon korkeiden virkojen 
suhteettoman suuresta osuudesta;

Or. en

Tarkistus 15
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota toimittamaan 
EUH:n mallin mukaan vuosittain 
komission henkilöstön määriä 
edustustoissa niin EU:ssa kuin sen 
ulkopuolella koskevat ajantasaiset tiedot, 
jotka on eritelty maan ja pääosaston 
perusteella ja joissa ilmoitetaan, mistä 
budjettikohdista asiaan liittyvä rahoitus 
on otettu, jotta budjettivallan käyttäjät 
voivat arvioida tarkemmin komission 
maailmanlaajuista toimintaa;

Or. en


