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16.10.2013 A7-0328/1 

Tarkistus  1 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

314 artiklan ja Euratomin 

perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 311, 314 ja 

323 artiklan ja Euratomin 

perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/2 

Tarkistus  2 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan kaikin tavoin, että EU:n 

talousarviomäärärahat käytetään 

tehokkaasti ja että niillä rahoitettu toiminta 

tarjoaa aina selkeää eurooppalaista 

lisäarvoa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

erityisesti jaettava tehtäviä aina kun se on 

mahdollista ja lisättävä keskinäistä 

yhteistyötään; 

2. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan kaikin tavoin, että EU:n 

talousarviomäärärahat käytetään 

mahdollisimman tehokkaalla ja 

vaikuttavalla tavalla ja että niillä rahoitettu 

toiminta tarjoaa aina selkeää ja 

todistettavissa olevaa laadullista ja/tai 

määrällistä eurooppalaista lisäarvoa; 

katsoo, että jäsenvaltioiden olisi erityisesti 

jaettava tehtäviä aina kun se on mahdollista 

ja lisättävä keskinäistä yhteistyötään; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/3 

Tarkistus  3 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pitää näin ollen valitettavana, että 

neuvosto on jälleen päättänyt leikata 

unionin talousarvioesityksen määrärahoja 

tavanomaiseen tapaan kautta linjan 

vähentämällä maksusitoumusmäärärahoja 

240 miljoonaa euroa (-0,2 prosenttia) ja 

maksumäärärahoja 1 061 miljoonaa euroa 

(-0,8 prosenttia) vuoden 2014 

talousarvioesityksen määristä; toteaa, että 

tämän seurauksena sekä talousarvion 

maksusitoumusmäärärahat (-6 prosenttia) 

että maksumäärärahat (-6,6 prosenttia) 

jäävät huomattavasti alle vuoden 2013 

talousarvion (lisätalousarviot nro 1 ja 

5 mukaan luettuina); 

4. panee merkille, että neuvosto on 

päättänyt leikata unionin 

talousarvioesityksen määrärahoja 

vähentämällä maksusitoumusmäärärahoja 

240 miljoonaa euroa (-0,2 prosenttia) ja 

maksumäärärahoja 1 061 miljoonaa euroa 

(-0,8 prosenttia) vuoden 2014 

talousarvioesityksen määristä; toteaa, että 

tämän seurauksena sekä talousarvion 

maksusitoumusmäärärahat (-6 prosenttia) 

että maksumäärärahat (-6,6 prosenttia) 

jäävät huomattavasti alle vuoden 2013 

talousarvion (lisätalousarviot nro 1 ja 5 

mukaan luettuina); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/4 

Tarkistus  4 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää erittäin valitettavana, että 

neuvosto on leikannut maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoja kaikissa otsakkeissa; 

palauttaa mieliin, että eniten leikkauksia on 

tehty otsakkeessa 1 a (-0,36 prosenttia 

talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

-3,6 prosenttia talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista), otsakkeessa 4 

(-0,21 prosenttia talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

-2,5 prosenttia talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista) ja otsakkeessa 5 

(-1,78 prosenttia talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

maksumäärärahoista); huomauttaa, että 

otsakkeisiin 1a ja 4 kuuluu ohjelmia ja 

aloitteita, jotka ovat tärkeitä Eurooppa 

2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen 

samoin kuin EU:n ulkoisen 

toimintaohjelman kannalta, ja että tällaiset 

kautta linjan toteutetut leikkaukset 

vaikuttavat aloitteisiin, jotka ovat 

parlamentille ensisijaisia näillä kahdella 

alalla; 

6. panee merkille, että neuvosto on 

leikannut maksusitoumus- ja 

maksumäärärahoja kaikissa otsakkeissa 

komission talousarvioesitykseen 

verrattuna; palauttaa mieliin, että eniten 

leikkauksia on tehty otsakkeessa 1 a 

(-0,36 prosenttia talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

-3,6 prosenttia talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista), otsakkeessa 4 

(-0,21 prosenttia talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

-2,5 prosenttia talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista) ja otsakkeessa 5 

(-1,78 prosenttia talousarvioesityksen 

maksusitoumusmäärärahoista ja 

maksumäärärahoista); huomauttaa, että 

otsakkeisiin 1a ja 4 kuuluu ohjelmia ja 

aloitteita, jotka ovat tärkeitä Eurooppa 

2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen 

samoin kuin EU:n ulkoisen 

toimintaohjelman kannalta, ja että tällaiset 

kautta linjan toteutetut leikkaukset 

vaikuttavat aloitteisiin, jotka ovat 

parlamentille ensisijaisia näillä kahdella 

alalla; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/5 

Tarkistus  5 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. ei hyväksy neuvoston argumenttia, 

jonka mukaan ehdotetut leikkaukset 

koskevat ohjelmia, joissa määrärahoja on 

jäänyt käyttämättä tai joiden tulokset ovat 

olleet heikkoja, koska neuvoston 

maksusitoumusmäärärahaleikkaukset 

vaikuttavat eniten sellaisten uuden 

sukupolven monivuotisten ohjelmien 

toteutukseen, joita ei ole vielä aloitettu; 

katsoo lisäksi, että neuvoston 

maksumäärärahaleikkaukset vaikuttavat 

eniten sellaisten ohjelmien 

loppuunsaattamiseen, joissa määrärahojen 

käyttöaste on korkea tai jotka ovat 

toteutuneet jopa yli odotusten (esimerkiksi 

tutkimuksen ja innovoinnin yhteiset 

strategiset puitteet, Galileo, Tulli-ohjelma 

ja Fiscalis-ohjelma otsakkeessa 1 a sekä 

ESR, EAKR ja koheesiorahasto 

otsakkeessa 1 b); korostaa erityisesti, että 

tällaisissa maksumäärärahaleikkauksissa ei 

huomioida lainkaan unionin 

toimintalinjojen ja erityisesti 

koheesiotoimien monivuotista luonnetta; 

korostaa, että 52 prosenttia vuoden 2014 

talousarvioesityksessä pyydetyistä 

maksumäärärahoista on tarkoitettu vuosien 

2007–2013 monivuotiseen 

rahoituskehykseen kuuluvien ohjelmien 

loppuunsaattamiseen; 

8. panee merkille neuvoston argumentin, 

jonka mukaan ehdotetut leikkaukset 

komission talousarvioesitykseen 

verrattuna koskevat ohjelmia, joissa 

määrärahoja on jäänyt käyttämättä tai 

joiden tulokset ovat olleet heikkoja, koska 

neuvoston 

maksusitoumusmäärärahaleikkaukset 

vaikuttavat eniten sellaisten uuden 

sukupolven monivuotisten ohjelmien 

toteutukseen, joita ei ole vielä aloitettu; 

katsoo lisäksi, että neuvoston 

maksumäärärahaleikkaukset vaikuttavat 

eniten sellaisten ohjelmien 

loppuunsaattamiseen, joissa määrärahojen 

käyttöaste on korkea tai jotka ovat 

toteutuneet jopa yli odotusten (esimerkiksi 

tutkimuksen ja innovoinnin yhteiset 

strategiset puitteet, Galileo, Tulli-ohjelma 

ja Fiscalis-ohjelma otsakkeessa 1 a sekä 

ESR, EAKR ja koheesiorahasto 

otsakkeessa 1 b); korostaa erityisesti, että 

tällaisissa maksumäärärahaleikkauksissa ei 

huomioida lainkaan unionin 

toimintalinjojen ja erityisesti 

koheesiotoimien monivuotista luonnetta; 

korostaa, että 52 prosenttia vuoden 2014 

talousarvioesityksessä pyydetyistä 

maksumäärärahoista on tarkoitettu vuosien 

2007–2013 monivuotiseen 

rahoituskehykseen kuuluvien ohjelmien 



 

AM\1006978FI.doc  PE519.339v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

loppuunsaattamiseen; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/6 

Tarkistus  6 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää valitettavana satunnaisia 

leikkauksia, joita neuvosto on ehdottanut 

hallinnollisiin ja tukitoimintoihin liittyviin 

kohtiin, joista rahoitetaan keskeisten EU-

ohjelmien toteutusta; katsoo, että tällaiset 

leikkaukset vaarantavat uusien ohjelmien 

onnistuneen käynnistämisen, koska 

hallinnollisten valmiuksien puuttuminen 

saattaa haitata vakavasti EU:n 

politiikkojen toteuttamista; pitää 

valitettavana, että jäsenvaltioilla on 

tapana välittää enemmän mitättömistä ja 

naurettavista lyhyen tähtäyksen säästöistä 

kuin pitkän aikavälin tuloksista; 

palauttaa siksi talousarvioesityksen 

määrärahat kaikkiin niihin 

budjettikohtiin, joissa neuvosto leikkasi 

hallinnollisia ja tukimenoja; 

9. panee merkille leikkaukset, joita 

neuvosto on ehdottanut hallinnollisiin ja 

tukitoimintoihin liittyviin kohtiin, joista 

rahoitetaan EU-ohjelmien toteutusta, ja 

jakaa neuvoston ilmaiseman tavoitteen 

pitää toimielinten menot tiukasti 

hallinnassa noudattaen samaa 

lähestymistapaa kuin jäsenvaltiot omassa 

julkisessa hallinnossaan – joskus unionin 

pyynnöstä; pitää kuitenkin tärkeänä, että 

nämä leikkaukset eivät mitenkään 

vaaranna niiden ohjelmien toteutuksen 

laatua, jotka tuottavat selkeästi ja 

todistettavasti lisäarvoa, esimerkiksi 

otsakkeessa 1 a olevat Horisontti 2020 

-ohjelma ja pk-yrityksille suunnattu 

tukiohjelma; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/7 

Tarkistus  7 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. panee merkille luonnoksen 

maksumäärärahoja koskevaksi lausumaksi, 

jonka neuvosto hyväksyi kannassaan 

vuoden 2014 talousarvioesitykseen; katsoo 

kuitenkin, että jollei sitä paranneta 

huomattavasti, se ei voi toimia 

tyydyttävänä poliittisena takeena sille, että 

vuonna 2014 on riittävät ja asianmukaiset 

maksumäärärahat; vakuuttaa 

sitoutuvansa kääntämään viime vuosien 

suuntauksen, jossa vuoden lopussa 

maksattamatta olevat määrät ovat 

kasvaneet räjähdysmäisesti; kehottaa siksi 

neuvostoa hyväksymään yhteisen 

poliittisen sitoumuksen käyttää kaikkia 

monivuotista rahoituskehystä 2014–2020 

koskevassa asetuksessa käytettävissä 

olevia keinoja, mukaan luettuna 

ennakoimattomia menoja koskeva 

liikkumavara ja/tai maksumäärärahojen 

enimmäismäärän tarkistaminen, jotta ei 

vaarannettaisi uusia ohjelmia ja jotta 

samaan aikaan voitaisiin vähentää 

vuoden lopussa maksattamatta olevia 

määriä vuoden lopulla; 

10. panee tyytyväisenä merkille 

luonnoksen maksumäärärahoja koskevaksi 

lausumaksi, jonka neuvosto hyväksyi 

kannassaan vuoden 2014 

talousarvioesitykseen ja jossa todetaan 

selvästi, että on tarpeen varmistaa, että 

EU:n talousarviossa on riittävästi 

maksumäärärahoja, jotta se voi täyttää 

SEUT-sopimuksen 323 artiklan 

mukaisesti velvoitteensa kolmansia 

osapuolia kohtaan;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/8 

Tarkistus  8 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. ei voi hyväksyä neuvoston päätöstä 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

vähentämisestä; muistuttaa, että 

sitoumukset ilmentävät unionin poliittisia 

painopisteitä ja niistä päätettäessä olisi 

otettava huomioon, että pitkällä 

aikavälillä talouden laskusuhdanne 

saattaa kääntyä; katsoo näin ollen, että 

yleinen periaate olisi palauttaa 

maksusitoumusmäärärahat 

talousarvioesityksen tasolle; aikoo 

kuitenkin lisätä tiettyjen budjettikohtien 

maksusitoumusmäärärahoja hieman 

talousarvioesitystä korkeammalle, jos 

kyseisistä ohjelmista on välitöntä hyötyä 

Euroopan kansalaisille ja jos ne tukevat 

unionin kasvun ja kilpailukyvyn kannalta 

olennaisen tärkeitä Eurooppa 

2020 -strategian ensisijaisia tavoitteita 

sekä tavoitteita, jotka ilmentävät 

yhteiseurooppalaisia arvoja ja 

solidaarisuutta kolmansia maita kohtaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  9 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. vahvistaa näin ollen vuoden 2014 

maksusitoumusmäärärahojen 

kokonaistasoksi 142 625 miljoonaa euroa 

ja maksumäärärahojen kokonaistasoksi 

136 077 miljoonaa euroa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/10 

Tarkistus  10 

Richard Ashworth 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa tämän seurauksena 

ottamaan käyttöön joustovälineestä 

274,2 miljoonaa euroa 

maksusitoumusmäärärahoja; toteaa, että 

joustoväline vahvistaa otsakkeessa 1 b 

vähävaraisimmille suunnatun 

eurooppalaisen avun rahaston tukea 

odotettaessa lainsäädäntövallan käyttäjän 

lopullista sopimusta oikeusperustasta, 

jonka on heijasteltava monivuotisesta 

rahoituskehyksestä 27. kesäkuuta 

saavutettua poliittista sopimusta tämän 

rahaston kokonaismäärärahoista, sekä 

Kyproksen rakennerahastotukea 27.–

28. kesäkuuta 2013 pidetyssä valtioiden ja 

hallitusten päämiesten kokouksessa 

tehdyn päätöksen mukaisesti; katsoo, että 

otsakkeessa 4 joustoväline tarjoaa 

lisätukea Lähi-idälle annettavaan 

humanitaariseen apuun; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


