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13.10.2010 A7-0284/7 

Tarkistus  7 

Salvador Garriga Polledo 

PPE-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 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. kehottaa komissiota seuraamaan 

tarkkaan maatalousmarkkinoita, jotta 

voidaan puuttua odottamattomiin 

tilanteisiin, kuten äärimmäisiin 

hintavaihteluihin; muistuttaa, että tässä 

on sovellettava vaadittavaa vähintään 

300 miljoonan euron liikkumavaraa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/8 

Tarkistus  8 

Salvador Garriga Polledo 

PPE-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 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. korostaa, että parlamentti on jo 

nimenomaisesti torjunut määrärahojen 

kohdentamisen eläville eläimille, joita on 

tarkoitus käyttää kuolemaan johtavassa 

härkätaistelussa, ja huomauttaa, että se 

odottaa komission varmistavan, että 

tällainen rajoitus otetaan käyttöön; 

Poistetaan. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/9 

Tarkistus  9 

Salvador Garriga Polledo 

PPE-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 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. on vakuuttunut, että rahoitusta 

ympäristöalan rahoitusvälineelle vuosiksi 

2007–2013 (Life+) olisi edelleen lisättävä, 

jotta se olisi sopusoinnussa 

lisätoimenpiteiden kanssa; korostaa, että 

ympäristö- ja maatalouspolitiikassa 

painopiste on ympäristöalan toimissa ja 

että rahoituksen lisääminen on keskeisen 

tärkeää luonnon ja biologisen 

monimuotoisuuden suojelemiseksi; katsoo, 

että kestävän kehityksen kriteerit olisi 

Life+ -välineen lisäksi sisällytettävä 

kaikkiin asiaankuuluviin EU:n 

välineisiin; 

35. on vakuuttunut, että rahoitusta 

ympäristöalan rahoitusvälineelle vuosiksi 

2007–2013 (Life+) olisi edelleen lisättävä, 

jotta se olisi sopusoinnussa 

lisätoimenpiteiden kanssa; korostaa, että 

ympäristö- ja maatalouspolitiikassa 

painopiste on ympäristöalan toimissa ja 

että rahoituksen lisääminen on keskeisen 

tärkeää luonnon ja biologisen 

monimuotoisuuden suojelemiseksi; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/10 

Tarkistus  10 

Salvador Garriga Polledo 

PPE-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 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. palauttaa sen vuoksi yleisesti 

neuvoston leikkaamat määrärahat ja 

ottaa varaukseen palkkoihin tehtävää 

1,85 prosentin mukautusta vastaavat 

määrät siihen saakka, että unionin 

tuomioistuin on antanut tuomionsa; pitää 

tällaisten menojen budjetointia 

osoituksena moitteettomasta ja järkevästä 

talousarviohallinnosta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


