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Tarkistus  1 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki 

pääluokat 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. on lisäksi melko ymmällään siitä, miten 

neuvoston kantaa talousarvioesitykseen 

vuodeksi 2011 pitäisi arvioida, sillä tehdyt 

leikkaukset eivät perustu selkeästi 

määritettyihin tavoitteisiin, vaan näyttää 

siltä, että ne kohdistuvat umpimähkään ja 

radikaalisti kaikkialle talousarvioon; 

pitää sattumanvaraisia 

määrärahaleikkauksia järkevän 

budjetoinnin periaatteiden vastaisina; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki 

pääluokat 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. ymmärtää joidenkin neuvoston 

valtuuskuntien ilmaiseman huolen siitä, 

että jäsenvaltioiden talousarviot ovat 

erityisen paineen alla varainhoitovuonna 

2011 ja että säästöt ovat sen vuoksi aivan 

välttämättömiä, mutta pitää 

maksumäärärahojen sattumanvaraisia 

leikkauksia silti järkevän budjetoinnin 

periaatteiden vastaisina ja katsoo myös, 

että maksusitoumusmäärärahojen 

sattumanvarainen leikkaaminen 

vaarantaa unionin toimintalinjojen ja jo 

hyväksyttyjen ohjelmien toteutuksen; 

6. ymmärtää joidenkin neuvoston 

valtuuskuntien ilmaiseman huolen siitä, 

että jäsenvaltioiden talousarviot ovat 

erityisen paineen alla varainhoitovuonna 

2011 ja että säästöt ovat sen vuoksi aivan 

välttämättömiä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0284/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki 

pääluokat 

12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. muistuttaa jälleen kerran, ettei EU:n 

talousarviota pitäisi katsoa ja arvioida 

pelkäksi menoeräksi, joka rasittaa 

jäsenvaltioiden talousarvioita, vaan sitä 

olisi sen sijaan pidettävä mahdollisuutena 

terästää aloitteita ja investointeja, jotka 

ovat koko EU:n edun mukaisia ja tuovat 

sille lisäarvoa ja joista useimmista 

päättävät parlamentti ja neuvosto yhdessä 

ja joilla on siten myös kansallisen tason 

legitimiteetti; pyytää EU:n toimielimiä 

määrittelemään asianmukaisen 

mekanismin, jolla voidaan arvioida ja 

mitata riittämättömästä yhdentymisestä 

Euroopan tasolla aiheutuvat 

kustannukset, jotta voitaisiin korostaa 

resurssien yhdistämisen avulla 

jäsenvaltioiden talousarvioissa 

aikaansaatuja säästöjä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


