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7.3.2012 A7-0040/18 

Tarkistus  18 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. katsoo, että EU:n talousarviosta 

rahoitettavat lisäinvestoinnit kestävään 

talouteen saattaisivat luoda enemmän 

uusia työpaikkoja kuin nykyinen 

talousarvio; katsoo, että tällaiset 

investoinnit voisivat siten myötävaikuttaa 

merkittävästi siihen, että EU saadaan 

takaisin kasvu-uralle; 

7. katsoo, että EU:n talousarviosta 

rahoitettavat lisäinvestoinnit vihreään 

talouteen loisivat enemmän uusia 

työpaikkoja kuin nykyinen talousarvio; 

katsoo, että tällaiset investoinnit voisivat 

siten myötävaikuttaa merkittävästi siihen, 

että EU saadaan takaisin kasvu-uralle, 

Or. en 



 

AM\895081FI.doc  PE483.182v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2012 A7-0040/19 

Tarkistus  19 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaakin komissiota ohjaamaan 

koheesiopolitiikan määrärahoja 

energiansäästöön ja uusiutuvaan 

energiaan, luontoon ja biologiseen 

monimuotoisuuteen sekä vihreisiin 

infrastruktuureihin liittyville 

selkeämmille painopistealoille; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/20 

Tarkistus  20 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. kehottaa komissiota antamaan 

enemmän tukea maatalouden 

ympäristötoimiin, keskittämään 

infrastruktuuritukensa kestävään 

infrastruktuuriin sekä ottamaan yleisesti 

koko talousarviossa painopisteeksi 

ympäristö- ja ilmastonmuutostoimet; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/21 

Tarkistus  21 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-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. 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 

22. panee merkille ITER-hankkeen 

lisäkustannusten rahoittamisesta 

joulukuussa 2011 tehdyn sopimuksen; 

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; 

tähdentää, että komissio esittää 

rahoitussuunnitelmassaan 47 miljoonan 

euron liikkumavaraa otsakkeeseen 1 a, 

josta katetaan osittain ITERin tarpeet; 
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ITERin tarpeet; 

Or. en 

 

 


