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13.10.2010 A7-0284/11 

Tarkistus  11 

Anne E. Jensen, Carl Haglund, Ivars Godmanis ja muut 

ALDE-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 

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  40 a. pitää välttämättömänä, että komissio 

esittää kattavan strategian EU:n 

kansalaisille suunnatun viestinnän 

parantamisesta ja eurooppalaisen julkisen 

foorumin luomisesta lokakuussa 2008 

annetun toimielinten yhteisen julistuksen 

"Kumppanuuteen perustuva EU-

viestintä" mukaisesti; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/12 

Tarkistus  12 

James Elles 

ECR-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; huomauttaa, että monet 

jäsenvaltiot (esimerkiksi Saksa ja 

Yhdistynyt kuningaskunta) leikkaavat 

omia budjettejaan; katsoo, että näinä 

EU:n ja jäsenvaltioiden kannalta erittäin 

vaikeina aikoina korotuksia ei saisi ajaa 

läpi; katsoo näin ollen, että maksujen 

jäädyttäminen vuoden 2010 tasolle on 

pitkän aikavälin kehityssuuntien kannalta 

ainoa vastuullinen menettelytapa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/13 

Tarkistus  13 

James Elles 

ECR-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 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. panee merkille, että EU:n yleisessä 

talousarviossa on kansalaisjärjestöihin 

liittyviä menoja yli 1 000 000 000 euroa 

(miljardi euroa); on huolissaan joidenkin 

näiden budjettikohtien lopullisesta 

määränpäästä ja epäilee, valvotaanko 

näiden varojen käyttöä riittävästi; pyytää 

komissiota antamaan parlamentille 

30. huhtikuuta 2011 mennessä 

yksityiskohtaisen selvityksen 

nykytilanteesta; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/14 

Tarkistus  14 

James Elles 

ECR-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 

47 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  47 a. on huolestunut henkilöstösääntöjen 

synnyttämästä tilanteesta, jossa tietyt 

eläkkeet tuntuvat nykyisessä 

taloudellisessa tilanteessa olevan ajastaan 

jäljessä, etenkin kasvavista 

eläkejärjestelmistä, joita ei enää 

mukauteta ehdotuksiin nostaa eläkeikää 

elinajanodotteen jatkuvasti noustessa; 

ihmettelee, miksi eläkkeelle jääneille 

komission jäsenille edelleen suoritetaan 

maksuja, kun he ovat muussa työssä; 

vaatii komissiota tarkastelemaan nykyisiä 

menettelyjä yksityiskohtaisesti uudelleen 

ja antamaan asiasta yksityiskohtaisen 

selvityksen parlamentille 30. huhtikuuta 

2011 mennessä; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/15 

Tarkistus  15 

James Elles 

ECR-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 

62 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  62 a. panee merkille, että parlamentti 

käyttää paljon rahaa EU:n jäsenvaltioissa 

sijaitsevien tiedotustoimistojen 

ylläpitämiseen, ja epäilee, onko näiden 

varojen käyttäminen perusteltua, kun 

otetaan huomioon, kuinka huomattavasti 

viestintä on mullistunut; pyytää 

pääsihteeriä antamaan 28. helmikuuta 

2011 mennessä selvityksen näiden 

toimistojen ylläpitämisestä aiheutuvista 

kustannuksista sekä siitä, voisiko tämän 

työn tehdä tehokkaammin, kun otetaan 

huomioon parlamentin ohjelman 

välittämisessä käytettävä nykyteknologia; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/16 

Tarkistus  16 

James Elles 

ECR-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 

62 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  62 b. pyytää pääsihteeriä antamaan 

28. helmikuuta 2011 mennessä 

yksityiskohtaisen selvityksen parlamentin 

kuljettajapalvelun kustannuksista; 

Or. en 

 

 


