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7.3.2012 A7-0040/13 

Tarkistus  13 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

S&D-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 pyrkimykset vakauttaa 

julkinen taloutensa rahoitus- ja 

budjettikriisin vuoksi; korostaa kuitenkin, 

että ilman poliittisen integraation 

jatkumista ja yhteisiä välineitä, yhteisiä 

unionin rahoittamia ohjelmia sekä 

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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/14 

Tarkistus  14 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

S&D-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 erityisiä toimia ja 

lisää talousarviomäärärahoja kestävän ja 

pitkäjänteisen teollisuuspolitiikan, 

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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/15 

Tarkistus  15 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

S&D-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. 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; korostaa myös 

tarvetta vastata pikaisesti työttömyyden ja 

EU:ssa lisääntyvän köyhyyden haasteisiin 

lippulaiva-aloitteen "Köyhyyden ja 

sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 

eurooppalainen foorumi" hengessä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/16 

Tarkistus  16 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. on näin ollen hyvin huolestunut 

maksujen tilanteesta vuonna 2012 ja 

kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia, 

jotta voidaan löytää ratkaisu 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

tänä vuonna ja jotta ongelmaa ei siirretä 

jälleen, nyt vuoteen 2013; katsoo lisäksi, 

että tällainen tulevan vuoden määrärahojen 

käyttö käsillä olevien tarpeiden 

rahoittamiseen on kehnoa varainhoitoa ja 

vastoin talousarvion vuotuisuuden 

periaatetta; ilmaisee vakavan huolensa 

siitä, että tämä käytäntö vaarantaa 

unionin nollavelkalinjan; 

24. on näin ollen hyvin huolestunut 

maksujen tilanteesta vuonna 2012 ja 

kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia, 

jotta voidaan löytää ratkaisu 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

tänä vuonna ja jotta ongelmaa ei siirretä 

jälleen, nyt vuoteen 2013; katsoo lisäksi, 

että tällainen tulevan vuoden määrärahojen 

käyttö käsillä olevien tarpeiden 

rahoittamiseen on kehnoa varainhoitoa ja 

vastoin talousarvion vuotuisuuden 

periaatetta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/17 

Tarkistus  17 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. pitää ilahduttavana, että ITER-

hankkeen lisäkustannusten rahoittamisesta 

voitiin sopia joulukuussa 2011; kehottaa 

komissiota ottamaan kyseisessä 

sopimuksessa esitetyt yhteiset päätelmät 

kattavasti huomioon ja antamaan vuoden 

2013 talousarvioesityksessä 360 miljoonan 

euron suuruisen summan kohdentamista 

koskevia konkreettisia ehdotuksia, joissa 

noudatetaan kaikin puolin 

varainhoitoasetuksessa ja 17. toukokuuta 

2006 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettuja säännöksiä ja 

määräyksiä ja suljetaan pois mahdollisuus 

tarkistaa monivuotista rahoituskehystä 

uudelleen ITERin vuoksi; toistaa olevansa 

vakuuttunut, että 360 miljoonan euron 

varmistaminen ITERiä varten vuoden 2013 

talousarviossa ei saisi vaikeuttaa EU:n 

muiden politiikkojen eikä varsinkaan 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamista edistävien politiikkojen 

menestyksekästä täytäntöönpanoa 

ohjelmakauden viimeisen vuoden aikana, 

ja pyytää nimenomaisesti, että mahdolliset 

uudelleen kohdentamiset eivät haittaisi 

tätä talousarvion painopistettä; tähdentää, 

että komissio esittää 

rahoitussuunnitelmassaan 47 miljoonan 

euron liikkumavaraa otsakkeeseen 1 a, 

josta katetaan osittain ITERin tarpeet; 

27. pitää ilahduttavana, että ITER-

hankkeen lisäkustannusten rahoittamisesta 

voitiin sopia joulukuussa 2011; kehottaa 

komissiota ottamaan kyseisessä 

sopimuksessa esitetyt yhteiset päätelmät 

kattavasti huomioon ja antamaan vuoden 

2013 talousarvioesityksessä 360 miljoonan 

euron suuruisen summan kohdentamista 

koskevia konkreettisia ehdotuksia, joissa 

noudatetaan kaikin puolin 

varainhoitoasetuksessa ja 17. toukokuuta 

2006 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettuja säännöksiä ja 

määräyksiä ja suljetaan pois mahdollisuus 

tarkistaa monivuotista rahoituskehystä 

uudelleen ITERin vuoksi; toistaa olevansa 

vakuuttunut, että 360 miljoonan euron 

varmistaminen ITERiä varten vuoden 2013 

talousarviossa ei saisi vaikeuttaa EU:n 

muiden politiikkojen eikä varsinkaan 

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

saavuttamista edistävien politiikkojen 

menestyksekästä täytäntöönpanoa 

ohjelmakauden viimeisen vuoden aikana, 

ja vastustaa nimenomaisesti mahdollisia 

uudelleen kohdentamisia, jotka 

haittaisivat tätä talousarvion painopistettä; 

tähdentää, että komissio esittää 

rahoitussuunnitelmassaan 47 miljoonan 

euron liikkumavaraa otsakkeeseen 1 a, 

josta katetaan osittain ITERin tarpeet; 
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