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7.3.2012 A7-0040/28 

Tarkistus  28 

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Vuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat – pääluokka III – komissio 

2012/2000(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. ottaa huomioon, että taloustilanne 

heikkenee ja julkiset resurssit ovat 

vähäiset kaikissa jäsenvaltioissa, ja pitää 

siksi EU:n talousarvion moitteetonta ja 

avointa varainhoitoa ratkaisevan 

tärkeänä; toteaa, että joidenkin 

erillisvirastojen toimet ja tulokset ovat 

herättäneet epäilyksen siitä, onko niistä 

todellista hyötyä unionin tavoitteiden 

kannalta; kehottaa komissiota sen vuoksi 

raportoimaan välittömästi virastojen 

toiminnan todellisesta lisäarvosta ja 

vaikuttavuudesta; korostaa, että tähän 

kertomukseen olisi sisällytettävä 

kustannus-hyötyanalyysi ja 

vaikutustenarviointi, jossa tehtävien 

antamista erillisvirastoille verrataan 

siihen, että komission yksiköt 

suorittaisivat tehtävät itse, ja siinä olisi 

mainittava erikseen sosiaalinen vastuu 

kansalaisia ja eturyhmiä kohtaan; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/29 

Tarkistus  29 

Miguel Portas, Marisa Matias, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Chountis, Paul 

Murphy, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 

GUE/NGL-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; 

Poistetaan. 



 

AM\895085FI.doc  PE483.182v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. en 



 

AM\895085FI.doc  PE483.182v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2012 A7-0040/30 

Tarkistus  30 

Miguel Portas, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Vladimír Remek 

GUE/NGL-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. korostaa, että kaikkien tähänastisten 

kriisin torjumiseksi toteutettujen toimien 

pitäisi helpottaa paluuta kasvu-uralle; 

painottaa tässä yhteydessä, että jo 

toteutetut tapauskohtaisesti harkitut 

säästötoimet ovat johtaneet julkisten ja 

yksityisten investointien jyrkkään laskuun 

sekä työttömyyden, köyhyyden ja 

epävarmuuden tuntuvaan kasvuun 

useissa jäsenvaltioissa ja että niiden 

lisäksi tarvitaan kohdennettuja 

investointeja; huomauttaa, että EU:n 

talousarviolla olisi oltava tässä yhteydessä 

ratkaiseva merkitys välineenä varmistaa 

kaikilla aloilla ripeä ja hyvin koordinoitu 

toiminta kriisin reaalitaloudelle 

aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi 

sekä investointien, kasvun ja työllisyyden 

lisäämisen vauhdittamiseksi; 

Or. en 

 

 


