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13.10.2010 A7-0284/23 

Tarkistus  23 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. palauttaa mieliin, että lukuisista 

perussopimusten muutoksista ja unionille 

siirrettyjen velvollisuuksien 

lisääntymisestä huolimatta EU:n 

talousarvion osuus BKTL:stä on vain 

prosentti; vastustaa näin ollen neuvoston 

hyväksymiä suuria leikkauksia; 

5. palauttaa mieliin, että laajentumisesta, 

lukuisista perussopimusten muutoksista ja 

unionille siirrettyjen velvollisuuksien 

lisääntymisestä huolimatta EU:n 

talousarvion osuus BKTL:stä on vain 

prosentti; vastustaa näin ollen neuvoston 

hyväksymiä suuria leikkauksia; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/24 

Tarkistus  24 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. on vakaasti sitä mieltä, että 

eurooppalaiselle ITER-yhteisyritykselle 

myönnettävää rahoitusta olisi mietittävä 

uudelleen ITER-hankkeen rahoitusta 

vuosiksi 2012 ja 2013 koskevan komission 

ehdotuksen valossa; ei ole valmis 

hyväksymään määrärahojen 

uudelleenkohdentamista nykyisen eli 

seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 

sisällä, jotta voidaan rahoittaa lisääntyneitä 

rahoitustarpeita, jotka eivät enää ole 

alkuperäisen ehdotuksen mukaisia; katsoo 

näin ollen toteutuksen viivästymisen 

huomioon ottaen, että paras vaihtoehto on 

vähentää budjettikohdan 08 20 02 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoja 

47 miljoonalla eurolla, jotta voidaan 

aloittaa neuvoston kanssa neuvottelut 

ITER-hankkeen tulevasta rahoituksesta; 

22. on vakaasti sitä mieltä, että 

eurooppalaiselle ITER-yhteisyritykselle 

myönnettävää rahoitusta olisi mietittävä 

uudelleen; ei ole valmis hyväksymään 

määrärahojen uudelleenkohdentamista 

nykyisen eli seitsemännen tutkimuksen 

puiteohjelman sisällä, jotta voidaan 

rahoittaa lisääntyneitä rahoitustarpeita, 

jotka eivät enää ole alkuperäisen 

ehdotuksen mukaisia; katsoo näin ollen 

toteutuksen viivästymisen huomioon 

ottaen, että paras vaihtoehto on vähentää 

budjettikohdan 08 20 02 maksusitoumus- 

ja maksumäärärahoja 47 miljoonalla 

eurolla; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/25 

Tarkistus  25 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. kehottaa komissiota täydentämään 

rakennerahastojen nykyisiä menoluokkia 

luokilla, jotka on tarkoitettu 

ilmastonmuutoksen vaikutusten 

torjuntaan; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/26 

Tarkistus  26 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. huomauttaa, että YMP:n ensisijaisena 

tavoitteena on taata markkinoiden vakaus, 

elintarviketurva, oikeudenmukaiset tulot 

viljelijöille sekä ympäristön ja maisemien 

suojelu, ja kehottaa siksi komissiota 

huolehtimaan siitä, että vuoden 2011 

talousarviossa rahoituksen saamista 

helpotetaan tarvittavin keinoin siltä 

varalta, että markkinoilla esiintyy 

heilahteluja vuonna 2011; 

29. huomauttaa, että YMP:n ensisijaisena 

tavoitteena olisi oltava taata markkinoiden 

vakaus, elintarviketurva, oikeudenmukaiset 

tulot viljelijöille sekä ympäristön ja 

maisemien suojelu, ja kehottaa siksi 

komissiota huolehtimaan siitä, että vuoden 

2011 talousarviossa näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi annetaan rahoitusta 

tarvittavin keinoin, jotta voidaan välttää 

uudet hintavaihtelut ja vastata pakottaviin 

haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, 

biologisen monimuotoisuuden ja maan 

viljavuuden vähenemiseen sekä 

vesivarojen hupenemiseen; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/27 

Tarkistus  27 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. myöntää, että vuoden 2010 

talousarviossa maitoalalle myönnettiin 

poikkeuksellinen 300 miljoonan euron 

rahoitus; kannattaa uuden budjettikohdan 

luomista maitorahastoksi, jotta voidaan 

tukea nykyaikaistamista, 

monipuolistamista ja rakenneuudistusta 

sekä parantaa markkinointia; huomauttaa, 

että komissio on jo hyväksynyt 

maitorahaston; 

30. myöntää, että vuoden 2010 

talousarviossa maitoalalle myönnettiin 

poikkeuksellinen 300 miljoonan euron 

rahoitus; kannattaa uuden budjettikohdan 

luomista maitorahastoksi, jotta voidaan 

tukea nykyaikaistamista, 

monipuolistamista ja rakenneuudistusta 

sekä parantaa maidontuottajien 

neuvotteluasemaa, niin että voidaan 

vastata jalostajien ja vähittäismyyjien 

kasvavaan markkina-asemaan 

elintarvikeketjussa; huomauttaa, että 

komissio on jo hyväksynyt maitorahaston; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0284/28 

Tarkistus  28 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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. pitää näitä ohjelmia 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; 

Or. en 

 

 


