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7.3.2012 A7-0040/9 

Tarkistus  9 

Alexander Alvaro 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. on edelleen huolestunut 

ennenkokemattomasta maailmanlaajuisesta 

kriisistä, joka on vahingoittanut vakavasti 

talouden kasvua ja rahoitusvakautta sekä 

lisännyt merkittävästi jäsenvaltioiden 

julkista alijäämää ja heikentänyt velka-

asemaa; ymmärtää neuvoston tunteman 

huolen kansallisista talousvaikeuksista ja 

budjettirajoitteista ja toteaa painokkaasti, 

että vuosi 2013 on talouden elpymisen 

kannalta keskeinen ajanjakso; 

2. on edelleen huolestunut 

ennenkokemattomasta maailmanlaajuisesta 

kriisistä, joka on vahingoittanut vakavasti 

talouden kasvua ja rahoitusvakautta sekä 

lisännyt merkittävästi jäsenvaltioiden 

julkista alijäämää ja heikentänyt velka-

asemaa; ymmärtää neuvoston tunteman 

huolen kansallisista talousvaikeuksista ja 

budjettirajoitteista ja toteaa painokkaasti, 

että vuosi 2013 olisi käytettävä talouden 

elpymisen lisäksi julkisen talouden 

vakauttamiseen; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/10 

Tarkistus  10 

Alexander Alvaro 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että alibudjetointia olisi 

vältettävä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti ja että määrärahat 

on mukautettava realistisiin arvioihin 

hyödyntämiskyvystä; huomauttaa, että 

alentamalla keinotekoisesti määrärahojen 

määrää komission realistisista arvioista 

saatetaan päinvastoin tehdä mahdottomaksi 

talousarvion toteuttamisen viimeisen 

vaiheen kaikkien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen; muistuttaa, että komission 

talousarvioesityksessään ehdottama 

maksumäärärahojen taso määräytyy 

lähinnä jäsenvaltioiden omien ennusteiden 

ja niiden täytäntöönpanovalmiuden 

mukaan, sillä jäsenvaltiot hallinnoivat 

yhdessä komission kanssa yli 80:tä 

prosenttia EU:n rahoituksesta; 

22. korostaa, että alibudjetointia olisi 

vältettävä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti ja että määrärahat 

on mukautettava realistisiin arvioihin 

hyödyntämiskyvystä; huomauttaa, että 

alentamalla keinotekoisesti määrärahojen 

määrää komission realistisista arvioista 

saatetaan päinvastoin tehdä mahdottomaksi 

talousarvion toteuttamisen viimeisen 

vaiheen kaikkien mahdollisuuksien 

hyödyntäminen; on siksi päättänyt 

puolustaa koko talousarviomenettelyn 

ajan moitteetonta varainhoitoa ja 

vastuullista ennakkobudjetointia sen 

varmistamiseksi, että lisätalousarvioita 

käytettäisiin mahdollisimman vähän; 

muistuttaa, että komission 

talousarvioesityksessään ehdottama 

maksumäärärahojen taso määräytyy 

lähinnä jäsenvaltioiden omien ennusteiden 

ja niiden täytäntöönpanovalmiuden 

mukaan, sillä jäsenvaltiot hallinnoivat 

yhdessä komission kanssa yli 

80:tä prosenttia EU:n rahoituksesta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/11 

Tarkistus  11 

Alexander Alvaro 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. panee merkille Kroatian tulevan 

liittymisen 1. heinäkuuta 2013 ja edellyttää 

siksi, että monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistus hyväksytään pikaisesti 

toimielinten välisen sopimuksen 29 kohdan 

mukaisesti ("Rahoituskehyksen 

mukauttaminen laajentumiseen"), ja pyytää 

komissiota antamaan asiaan liittyviä 

lisämäärärahoja koskevan ehdotuksensa 

heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 

ratifioineet liittymisasiakirjan; toistaa, että 

Kroatian liittymisestä johtuvaa 

laajentumista olisi tuettava asianmukaisella 

lisärahoituksella, joka saadaan uusista 

varoista eikä kohdentamalla määrärahoja 

uudelleen vuoden 2013 toisella 

puoliskolla; 

28. panee merkille Kroatian tulevan 

liittymisen 1. heinäkuuta 2013 ja edellyttää 

siksi, että monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistus hyväksytään pikaisesti 

toimielinten välisen sopimuksen 29 kohdan 

mukaisesti ("Rahoituskehyksen 

mukauttaminen laajentumiseen"), ja pyytää 

komissiota antamaan asiaan liittyviä 

lisämäärärahoja koskevan ehdotuksensa 

heti, kun kaikki jäsenvaltiot ovat 

ratifioineet liittymisasiakirjan; toistaa, että 

Kroatian liittymisestä johtuvaa 

laajentumista olisi tarvittaessa tuettava 

asianmukaisella lisärahoituksella; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/12 

Tarkistus  12 

Sharon Bowles 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. korostaa Euroopan 

valvontaviranomaisten (EPV, EVLEV ja 

EAMV) rahoituksen merkitystä, jotta 

rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja 

valvontarakenteista saadaan täysi hyöty ja 

jotta siten voidaan ehkäistä tulevia 

kriisejä; korostaa, että 

valvontaviranomaisten rahoitusta ja niille 

tarjottavia riippumattomia oikeudellisia 

palveluja olisi pidettävä talousarviossa 

ensisijaisina; 

Or. en 

 

 


