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7.3.2012 A7-0040/22 

Tarkistus  22 

James Elles 

ECR-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, 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 ja 1.–2. maaliskuuta 2012 

pidetyssä huippukokouksessa 

antamissaan päätelmissä, mutta painottaa 

tarvetta ryhtyä konkreettisiin 

toimenpiteisiin etenkin hyödyntäen EU:n 

talousarviota yhteisenä välineenä; korostaa 

puolustaneensa aiemmissa 

talousarviomenettelyissä juuri edellä 

mainituissa lausumissa esiin tuotuja 

painopisteitä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/23 

Tarkistus  23 

James Elles 

ECR-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 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 EIP:n pk-

yrityksille ja infrastruktuuriin myöntämän 

tuen lisäämistä olisi pidettävä keskeisenä 

painopisteenä ja siten olisi pyrittävä 

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; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/24 

Tarkistus  24 

James Elles 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. vaatii hyväksymään vastuullisen ja 

tuloshakuisen talousarvion, joka perustuu 

määrärahojen laadukkaaseen käyttöön ja 

EU:n nykyisen rahoituksen optimaaliseen 

ja oikea-aikaiseen hyödyntämiseen; 

korostaa Eurooppa-neuvoston jäsenten 

30. tammikuuta 2012 antaman 

julkilausuman hengessä tarvetta investoida 

kasvuun ja työllisyyteen erityisesti pk-

yritysten ja nuorten tarpeet mielessä pitäen; 

tähdentää aikovansa ryhtyä yhdessä 

erityisvaliokuntiensa kanssa paitsi 

yksilöimään konkreettisia aloja, joilla 

toimia on vahvistettava, myös 

määrittämään mahdollisia negatiivisia 

painopisteitä; 

12. vaatii hyväksymään vastuullisen ja 

tuloshakuisen talousarvion, joka perustuu 

määrärahojen laadukkaaseen käyttöön ja 

EU:n nykyisen rahoituksen optimaaliseen 

ja oikea-aikaiseen hyödyntämiseen; 

korostaa Eurooppa-neuvoston jäsenten 

30. tammikuuta 2012 antaman 

julkilausuman hengessä tarvetta investoida 

kasvuun ja työllisyyteen erityisesti pk-

yritysten ja nuorten tarpeet mielessä pitäen; 

tähdentää aikovansa ryhtyä yhdessä 

erityisvaliokuntiensa kanssa paitsi 

yksilöimään konkreettisia aloja, joilla 

toimia on vahvistettava, myös 

määrittämään mahdollisia negatiivisia 

painopisteitä, ja toteaa laativansa tämän 

perusteella työasiakirjan 30. kesäkuuta 

2012 mennessä; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/25 

Tarkistus  25 

James Elles 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. katsoo, että haastavan 

taloustilanteen jatkuessa unionin olisi 

jäädytettävä talousarvionsa siten, että 

ehdotettuja lisäyksiä tasattaisiin 

negatiivisilla painopisteillä, jolloin 

kokonaistaso ei nousisi; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/26 

Tarkistus  26 

James Elles 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa neuvostoa tässä yhteydessä 

muuttamaan kantaansa vastaamaan 

realistista ja vastuullista budjetointia ja 

sitoutuu valvomaan jatkuvasti vuoden 2012 

kaikkien määrärahojen ja erityisesti 

maksumäärärahojen käyttöä; kehottaa 

neuvostoa toimimaan samoin, jotta 

budjettivallan käyttäjä voi toimia 

talousarvion toteuttamista koskevien 

yhteisten ja ajantasaisten tietojen 

perusteella ja tehdä luotettavia 

menoarvioita; kutsuu tästä syystä 

neuvoston ja komission vuoden 2012 

ensimmäisen puoliskon aikana 

asianmukaisella poliittisella tasolla 

pidettävään toimielinten väliseen 

kokoukseen, jotta mahdolliset talousarvion 

toteuttamista koskevia lukuja ja arvioituja 

maksutarpeita koskevat väärinkäsitykset 

voidaan selvittää ja ratkaista ja jotta 

varainhoitovuosien 2012 ja 2013 

maksutilannetta voidaan tarkastella 

yhdessä; 

26. kehottaa neuvostoa tässä yhteydessä 

muuttamaan kantaansa vastaamaan 

realistista ja vastuullista budjetointia ja 

sitoutuu valvomaan jatkuvasti vuoden 2012 

kaikkien määrärahojen ja erityisesti 

maksumäärärahojen käyttöä; kehottaa 

neuvostoa toimimaan samoin, jotta 

budjettivallan käyttäjä voi toimia 

talousarvion toteuttamista koskevien 

yhteisten ja ajantasaisten tietojen 

perusteella ja tehdä luotettavia 

menoarvioita; katsoo lisäksi, että vuoden 

2013 määrärahojen olisi perustuttava 

vuosien 2011 ja 2012 

maksumäärärahojen käytön huolelliseen 

analysointiin, jotta on mahdollista luoda 

säästöjä budjettikohdissa, joiden 

toteuttamisessa on ilmennyt ongelmia; 

katsoo, että todellisia säästöjä ja aitoa 

tehostamista voidaan saada aikaan 

yksilöimällä päällekkäisyyksiä ja 

tehottomuutta kaikissa budjettikohdissa; 

kutsuu tästä syystä neuvoston ja komission 

vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon 

aikana asianmukaisella poliittisella tasolla 

pidettävään toimielinten väliseen 

kokoukseen, jotta mahdolliset talousarvion 

toteuttamista koskevia lukuja ja arvioituja 

maksutarpeita koskevat väärinkäsitykset 

voidaan selvittää ja ratkaista ja jotta 

varainhoitovuosien 2012 ja 2013 
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maksutilannetta voidaan tarkastella 

yhdessä; 

Or. en 

 

 


