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7.3.2012 A7-0040/1 

Tarkistus  1 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille useimpien 

jäsenvaltioiden pyrkimykset vakauttaa 

julkinen taloutensa rahoitus- ja 

budjettikriisin vuoksi; korostaa kuitenkin, 

että ilman poliittisen integraation 

jatkumista ja yhteisiä välineitä, kuten 

automaattisia seuraamuksia, sekä 

komission oikeutta nostaa kanne 

alijäämiä koskevassa menettelyssä mutta 

myös yhteisiä unionin rahoittamia 

ohjelmia ja resursseja, joilla välineet 

saadaan toimimaan, EU ei voi mitenkään 

reagoida nykyiseen talous- ja 

sosiaalikriisiin asianmukaisesti tai ehkäistä 

tulevia kriisejä; painottaa, että talouden 

elpyminen edellyttää toimenpiteitä, joilla 

lujitetaan yhteisvastuullisuutta ja 

edistetään kestävää kasvua ja työllisyyttä; 

pitää myönteisenä, että Eurooppa-

neuvosto myönsi tämän seikan 

30. tammikuuta 2012 antamassaan 

julkilausumassa, mutta painottaa tarvetta 

ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin 

etenkin hyödyntäen EU:n talousarviota 

yhteisenä välineenä; korostaa 

puolustaneensa aiemmissa 

talousarviomenettelyissä juuri edellä 

mainitussa julkilausumassa esiin tuotuja 

painopisteitä; 

1. panee merkille useimpien 

jäsenvaltioiden rahoitus- ja budjettikriisin 

vuoksi toteuttamat toimet; korostaa 

kuitenkin, että nykyisen kaltaisessa 

rahaliitossa jäsenvaltiot eivät voi 

mitenkään reagoida nykyiseen talous- ja 

sosiaalikriisiin asianmukaisesti tai ehkäistä 

tulevia kriisejä; painottaa, että talouden 

elpyminen edellyttää toimia 

riippumattomuuden palauttamiseksi; 

toteaa, että EU:n talousarvio on liian 

pieni, jotta siitä voitaisiin rahoittaa 

vaikuttavia toimia, mutta riittävän suuri 

häiritäkseen ja haitatakseen 

jäsenvaltioiden vaikuttavia toimia, koska 

sen avulla voidaan kohdentaa kansallisia 

resursseja uudelleen; katsoo myös, että 

talousarviota ei voida kasvattaa eikä sen 

vaikutusta lisätä heikentämättä 

merkittävästi ja vaarallisesti demokratiaa 

kaikissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/2 

Tarkistus  2 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin 

talousarvio on yksi tärkeimmistä 

välineistä, joilla voidaan osoittaa 

jäsenvaltioiden ja sukupolvien välistä 

yhteisvastuuta, ja että sen tarjoama 

lisäarvo on kiistaton, koska sillä on 

huomattava vaikutus reaalitalouteen ja 

Euroopan kansalaisten jokapäiväiseen 

elämään; muistuttaa, että mikäli unionin 

politiikkojen rahoitus olisi yksinomaan 

jäsenvaltioiden vastuulla, 

rahoituskustannukset olisivat 

moninkertaiset ja että tältä kannalta 

katsottuna unionin talousarvio on 

olennainen keino saavuttaa selkeitä 

yhteisiä säästöjä kaikkien hyvinvoinnin 

edistämiseksi, jos siinä hyödynnetään 

synergiaetuja; katsoo, että jäsenvaltioissa 

toteutettujen säästötoimien ei pitäisi 

johtaa vastaavaan vähennykseen EU:n 

tasolla, sillä yksi tällä tasolla käytetty euro 

voi johtaa säästöihin 27 jäsenvaltiossa; 

3. toteaa, että Euroopan unionin 

talousarviolla ei ole juuri vaikutusta 

reaalitalouteen ja Euroopan kansalaisten 

jokapäiväiseen elämään; toteaa, että mikäli 

unionin politiikkojen rahoitus olisi 

yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla, 

monista politiikoista luovuttaisiin 

tarpeettomina ja kalliina; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/3 

Tarkistus  3 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. katsoo, että kasvun ja työllisyyden 

edistäminen edellyttää erityisiä toimia ja 

lisää talousarviomäärärahoja 

kilpailukyvyn, innovoinnin ja pk-yritysten 

tukemiseen, sillä suurin osa EU:n 

taloudellisista mahdollisuuksista on 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka 

loivat tuoreimpien tutkimusten mukaan 

85 prosenttia EU:n uusista 

nettotyöpaikoista vuosina 2002–2010 ja 

jotka muodostavat talouskasvumme 

selkärangan; pitää siksi äärimmäisen 

tärkeänä yrittäjähenkisyyden ja yritysten 

perustamisen edistämistä konkreettisin 

toimin ja katsoo, että tähän olisi 

annettava riittävästi resursseja; toteaa 

siksi, että on pyrittävä lisäämään EU:n 

rahoitusta kasvuun tähtäävien toimien 

tukemiseksi; 

5. katsoo, että kasvun ja työllisyyden 

edistäminen edellyttää sääntelyn 

keventämistä kilpailukyvyn, innovoinnin 

ja pk-yritysten tukemiseksi, sillä suurin osa 

EU:n taloudellisista mahdollisuuksista on 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka 

loivat tuoreimpien tutkimusten mukaan 

85 prosenttia EU:n uusista 

nettotyöpaikoista vuosina 2002–2010 ja 

jotka muodostavat talouskasvumme 

selkärangan;  

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/4 

Tarkistus  4 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. tähdentää, että kyseinen tuki olisi 

olennaista, jotta pk-yritykset eivät 

vähennä investointejaan erityisesti 

tutkimukseen ja kehitykseen ja jotta 

samalla edistettäisiin erityisesti nuorten 

kansalaisten työllisyyttä ja 

ammattikoulutusta sekä varmistettaisiin 

taitojen säilyminen; katsoo, että tämä 

auttaisi vapauttamaan pk-yritysten 

innovointipotentiaalia, joka puolestaan on 

keskeinen tekijä EU:n vaurauden ja 

tietoon perustuvan yhteiskunnan 

luomisen kannalta; korostaa tässä 

yhteydessä myös tarvetta yksinkertaistaa 

edelleen unionin rahoittamien ohjelmien 

hakumenettelyä; 

6. tähdentää, että tällaisella asioihin 

puuttumisella pyritään ennakoimaan pk-

yritysten johdon toimintaa ja ohjaamaan 

niiden markkinoidensa tarpeiden 

tyydyttämiseksi tekemiä investointeja, 

muihin kohteisiin, jotka sopivat unionin 

päämääriin ja tavoitteisiin; katsoo, että 

pk-yritysten rahoitus on aina 

vaikuttavampaa, jos kansalaiset maksavat 

sen suoraan kuluttajina, kuin jos 

jäsenvaltioiden veroviranomaiset 

kierrättävät sen kalliisti unionin kautta 

poliittisista syistä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/5 

Tarkistus  5 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. korostaa, että Eurooppa 2020 -

strategian tulokset riippuvat suurelta osin 

nykynuorista, jotka ovat korkeammin 

koulutettuja, teknisesti edistyneempiä ja 

liikkuvampia kuin koskaan aiemmin ja 

ovat siksi nyt ja vastaisuudessa tärkein 

kasvua ja työllisyyttä edistävä tekijä 

EU:ssa; on huolissaan nuorten korkeasta 

työttömyydestä jäsenvaltioissa; korostaa 

näin ollen, että EU:n tasolla ja 

jäsenvaltioissa on tehtävä kaikki 

mahdollinen sen varmistamiseksi, että 

kasvua ja työpaikkoja todella syntyy 

erityisesti EU:n yhteistä tulevaisuutta 

edustaville nuorille; 

8. toteaa, että Eurooppa 2020 -strategia 

on laadittu epäonnistuneen Lissabonin 

strategian perusteella, joten siinä 

toistetaan monia strategian virheitä; 

toteaa, että siinä jätetään huomiotta 

varsinkin nykynuoret, jotka ovat 

korkeammin koulutettuja, teknisesti 

edistyneempiä ja liikkuvampia kuin 

koskaan aiemmin ja voisivat siksi olla 

tärkein kasvua ja työllisyyttä edistävä 

tekijä EU:ssa; on huolissaan nuorten 

korkeasta työttömyydestä jäsenvaltioissa; 

korostaa näin ollen, että EU:n tasolla ja 

jäsenvaltioissa on tehtävä kaikki 

mahdollinen sen varmistamiseksi, että 

kasvua ja työpaikkoja todella syntyy 

erityisesti nuorille; katsoo, että sen vuoksi 

on luovuttava ajatuksesta, että asiat 

saadaan tapahtumaan pelkän 

lainsäädännön avulla; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/6 

Tarkistus  6 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että kaikkien tähänastisten 

kriisin torjumiseksi toteutettujen toimien 

pitäisi helpottaa paluuta kasvu-uralle; 

painottaa tässä yhteydessä, että jo 

toteutettujen tapauskohtaisesti harkittujen 

säästötoimien ohella on tehtävä 

kohdennettuja investointeja, jotka johtavat 

kestävään talouskehitykseen; huomauttaa, 

että EU:n talousarviolla on tässä 

yhteydessä ratkaiseva merkitys välineenä, 

jonka avulla voidaan varmistaa kaikilla 

aloilla ripeä ja hyvin koordinoitu toiminta 

kriisin reaalitaloudelle aiheuttamien 

vaikutusten lieventämiseksi sekä 

investointien, kasvun ja työllisyyden 

lisäämisen vauhdittamiseksi Euroopassa; 

10. panee merkille väitteen, että kaikkien 

tähänastisten kriisin torjumiseksi 

toteutettujen toimien pitäisi helpottaa 

paluuta kasvu-uralle; painottaa tässä 

yhteydessä, että jo toteutettujen 

tapauskohtaisesti harkittujen säästötoimien 

ohella tarvitaan kohdennettuja menoja, 

jotka johtavat kestävään talouskehitykseen; 

huomauttaa, että EU:n talousarviolla on 

tässä yhteydessä vain pieni merkitys, joka 

ei aina ole positiivinen, ja katsoo, että 

kohdennettuja menoja olisi parasta ohjata 

jäsenvaltioiden tasolla; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/7 

Tarkistus  7 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että EU:n talousarvio on 

investointi, joka kohdistuu yksinomaan 

EU:n lisäarvo esiin tuoviin politiikkoihin 

ja toimiin; kiinnittää huomiota siihen, että 

EU:n talousarvion, joka ei voi olla 

alijäämäinen, vipuvaikutus kasvuun ja 

työllisyyteen on paljon suurempi kuin 

kansallisten varojen käytöllä ja että sama 

pätee sen mahdollisuuksiin tehostaa 

investointeja, luoda Eurooppaan vakautta 

ja auttaa EU:ta selviämään meneillään 

olevasta talous- ja rahoituskriisistä; 

korostaa kuitenkin, että on tärkeä lisätä 

investointeja, jotta ei vaaranneta talouden 

elpymisen ja kilpailukyvyn kannalta 

keskeisiä hankkeita; korostaa tässä 

yhteydessä, että uusien ja parempien 

rahoitusvälineiden kehittäminen saattaisi 

lisätä entisestään EU:n menojen 

vipuvaikutusta kasvuun, koska siten 

voitaisiin houkutella yksityisiä 

investointeja, jotka kompensoisivat 

kansallisia rajoitteita ja optimoisivat 

julkisia menoja; 

13. korostaa, että EU:n talousarvio on 

investointi, joka kohdistuu yksinomaan 

unionin tavoitteiden ja päämäärien 

mukaisiin politiikkoihin ja toimiin, ja että 

se ei voi olla alijäämäinen; katsoo 

talousarvion olevan tässä onnellisessa 

asemassa vain siksi, että siihen voidaan 

kerätä varoja jäsenvaltioilta, joihin voi 

syntyä ja on useissa tapauksissa syntynyt 

huomattava alijäämä; toteaa, että unionin 

määrärahapyynnöt eivät helpota tätä 

tilannetta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/8 

Tarkistus  8 

Marta Andreasen 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. palauttaa mieleen, että monivuotisella 

rahoituskehyksellä 2007–2013 pyrittiin 

lisäämään vaurautta ja parantamaan 

kansalaistemme elämänlaatua sekä 

hyödyntämään kaikki laajentumisen 

tarjoamat mahdollisuudet, mutta vuoden 

2008 jälkeen EU on kuitenkin kokenut 

ennennäkemättömän kriisin, joka on 

jättänyt jälkensä myös talousarvioon joka 

vuosi; korostaa tätä taustaa vasten, että 

vuosien 2007–2013 rahoituskehystä ei 

tarkistettu kriisin aiheuttamien 

lisärahoitustarpeiden huomioon 

ottamiseksi vaan päinvastoin 

vuodesta 2007 alkaen jokaisessa 

vuotuisessa talousarviossa 

enimmäismääriin on jätetty huomattavasti 

kokonaisliikkumavaraa ja että siinä 

mielessä kaikki vuotuiset talousarviot ovat 

olleet pidättyväisiä ja säästäväisiä; 

tähdentää, että asiaan liittyvät 

määrärahat olisi siksi maksettava 

vähintään tavanomaisen talousarviosyklin 

mukaisesti; muistuttaa, että monivuotisten 

ohjelmien yhteydessä maksu- ja 

maksusitoumusmäärärahojen välinen ero 

muodostuu ainoastaan varojen 

tosiasiallista maksamista edeltävästä 

viiveestä; 

18. palauttaa mieleen, että monivuotisella 

rahoituskehyksellä 2007–2013 pyrittiin 

lisäämään vaurautta ja parantamaan 

kansalaistemme elämänlaatua sekä 

hyödyntämään kaikki laajentumisen 

tarjoamat mahdollisuudet, mutta vuoden 

2008 jälkeen EU on kuitenkin kokenut 

ennennäkemättömän kriisin, joka on 

jättänyt jälkensä myös talousarvioon joka 

vuosi; 

Or. en 



 

AM\895057FI.doc  PE483.182v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

 


