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13.10.2010 A7-0284/17 

Tarkistus  17 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. toteaa, että SEUT-sopimuksella 

vahvistetaan EU:n toimintalinjoja ja 

luodaan uusia toimivaltuuksia – etenkin 

sellaisilla aloilla kuin yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka, kilpailukyky ja 

innovointi, avaruuspolitiikka, matkailu, 

ilmastonmuutoksen torjunta, 

sosiaalipolitiikka, energiapolitiikka sekä 

oikeus- ja sisäasiat – ja että sen 

voimaantulo tarkoittaa talousarvion 

"lissabonisoitumista", joten budjettivallan 

käyttäjien on oltava johdonmukaisia 

kasvaneiden rahoitusvalmiuksien suhteen; 

4. toteaa, että SEUT-sopimuksella 

vahvistetaan EU:n toimintalinjoja ja 

luodaan uusia toimivaltuuksia – etenkin 

sellaisilla aloilla kuin yhteinen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikka, kilpailukyky ja 

innovointi, energiapolitiikka, 

avaruuspolitiikka, matkailu, 

ilmastonmuutoksen torjunta, urheilu ja 

nuoriso, sosiaalipolitiikka sekä oikeus- ja 

sisäasiat – ja että sen voimaantulon 

jälkeen EU:lle olisi annettava sen 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat 

taloudelliset resurssit, joten budjettivallan 

käyttäjien on oltava johdonmukaisia 

kasvaneiden rahoitusvalmiuksien suhteen; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/18 

Tarkistus  18 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. muistuttaa sekä neuvostoa että 

komissiota myös Euroopan unionin 

omien varojen järjestelmän 

tulevaisuudesta 29. maaliskuuta 2007 

antamastaan päätöslauselmasta*, jossa se 

korosti, että EU:n nykyisessä omien 

varojen järjestelmässä – jossa 

70 prosenttia unionin tuloista tulee 

suoraan kansallisista talousarvioista – 

maksuosuudet Euroopan unionille 

koetaan lisärasitteiksi jäsenvaltioiden 

talousarvioissa; on täysin vakuuttunut 

siitä, että kaikkien EU:n toimielinten olisi 

sovittava selkeästä ja sitovasta 

aikataulusta, jotta uudesta omien varojen 

järjestelmästä päästäisiin sopimukseen 

ennen seuraavan, vuoden 2013 jälkeisen 

monivuotisen rahoituskehyksen 

voimaantuloa; on valmis selvittämään 

tätä varten kaikkia mahdollisia 

tulonlähteitä, myös pääomasiirtojen 

transaktiomaksua; 

 * EUVL C 27 E, 31.1.2008, s. 7. 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/19 

Tarkistus  19 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa neuvostoa ottamaan 

tinkimättä huomioon selkeät ehdot, jotka 

parlamentti esitti päätöslauselmassaan 

22. syyskuuta 2010 ehdotuksesta 

neuvoston asetukseksi vuosia 2007–2013 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta (KOM(2010)0072 – 

2010/0048(APP)) ja joiden perusteella 

parlamentti antaa hyväksyntänsä uudelle 

monivuotista rahoituskehystä koskevalle 

asetukselle SEUT-sopimuksen mukaisesti; 

12. muistuttaa neuvostoa siitä, että 

parlamentin on annettava hyväksyntänsä 

uudelle monivuotista rahoituskehystä 

vuosiksi 2007–2013 koskevalle asetukselle 

SEUT-sopimuksen mukaisesti, sekä 

hyväksynnälle asettamistaan selkeistä 

ehdoista, jotka se esitti 

päätöslauselmassaan 22. syyskuuta 2010 

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 

2007–2013 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta 

(KOM(2010)0072 – 2010/0048(APP)); 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/20 

Tarkistus  20 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. muistuttaa, että sen uusien 

painopisteiden ja perussopimuksen 

voimaantuloon liittyvien uusien 

toimintalinjojen rahoitus ei olisi ollut 

mahdollista monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismäärien 

puitteissa; korostaa, että parlamentti on 

sovittelukomiteassa käytävien 

neuvottelujen helpottamiseksi ja vaikeiden 

kompromissien kustannuksella ehdottanut 

näiden toimintalinjojen rahoittamista 

enimmäismäärien puitteissa; huomauttaa 

kuitenkin, että tämä voidaan saada aikaan 

vain vähentämällä määrärahoja muissa, 

tarkasti valikoiduissa budjettikohdissa; 

13. muistuttaa, että sen uusien 

painopisteiden ja perussopimuksen 

voimaantuloon liittyvien uusien 

toimintalinjojen rahoitus on mahdotonta 

monivuotisen rahoituskehyksen 

enimmäismäärien puitteissa; korostaa, että 

parlamentti on sovittelukomiteassa vuoden 

2011 talousarviosta käytävien 

neuvottelujen helpottamiseksi ja vaikeiden 

kompromissien kustannuksella ehdottanut 

näiden toimintalinjojen rahoittamista 

enimmäismäärien puitteissa; huomauttaa 

kuitenkin, että tämä voidaan saada aikaan 

vain vähentämällä määrärahoja muissa, 

tarkasti valikoiduissa budjettikohdissa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/21 

Tarkistus  21 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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. tukee voimakkaasti Euroopan 

rahoituksenvakautusmekanismiin 

liittyvän takuurahaston perustamista 

EU:n talousarvioon; katsoo, että 

kummankin budjettivallan käyttäjän on 

oltava mukana mekanismin käyttöönottoa 

koskevissa päätöksissä; pyytää, että kaikki 

tästä mekanismista aiheutuvat 

mahdolliset budjettitarpeet olisi 

rahoitettava nykyisen, vuosia 2007–2013 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

tai 17. toukokuuta 2006 tehdyn 

toimielinten välisen sopimuksen 

väliaikaisella tarkistamisella sen 

varmistamiseksi, että budjettivallan 

käyttäjä kykenee osallistumaan asiaan 

riittävässä määrin ja ajoissa; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/22 

Tarkistus  22 

Göran Färm, Francesca Balzani, Derek Vaughan 

S&D-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 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. pitää useita ohjelmia, kuten 

terrorismin ehkäisemistä, 

torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa, 

keskeisinä Tukholman ohjelman 

toteuttamisessa sekä toistaa tukevansa 

väkivallan torjuntaa koskevaa Daphne-

ohjelmaa, jonka puitteissa rahoittamisen 

arvoisia ohjelmia ei pystytä rahoittamaan 

määrärahojen vähyyden vuoksi, sekä 

huumetorjuntaa ja -tiedotusta; korostaa 

tässä yhteydessä erityisesti naisiin 

kohdistuvan väkivallan, kuten 

pakkoaborttien, naisten sukuelinten 

silpomisen, pakkosterilisaation tai muun 

julman, epäinhimillisen tai halventavan 

kohtelun, torjuntaa; 

36. toistaa tukevansa väkivallan torjuntaa 

koskevaa Daphne-ohjelmaa, jonka 

puitteissa rahoittamisen arvoisia ohjelmia 

ei pystytä rahoittamaan määrärahojen 

vähyyden vuoksi, sekä huumetorjuntaa ja 

-tiedotusta; 

Or. en 

 

 


