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16.10.2013 A7-0328/11 

Tarkistus  11 

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 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. aikoo aloittaa vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä perusteellisen 

keskustelun talousarvion tuloista, jotka 

ovat unionin talousarvion olennainen osa, 

jota ei tulisi tarkastella erillään menoista; 

pitää tässä suhteessa kyseenalaisina 

jäsenvaltioiden perusteita pidättää 

25 prosenttia perinteisistä omista varoista 

hallinnollisiin kuluihin ja kehottaa 

valvomaan näiden varojen käyttöä 

paremmin; kehottaa budjetoimaan 

realistisemmin tulot, joita on odotettavissa 

sakoista, joita komissio määrää unionin 

kilpailulainsäädäntöä rikkoville yrityksille, 

ja kannustaa jatkamaan keskustelua 

talousarvion ylijäämän ottamisesta 

talousarvioon, jotta enää ei tarvitsisi 

turvautua monimutkaiseen ja 

ulkopuolisin silmin katsottuna 

käsittämättömään menettelyyn, jossa 

ylijäämä palautetaan jäsenvaltioille 

vähentämällä se kunkin BKTL-

perusteisesta maksuosuudesta; 

15. ottaa huomioon, että SEUT:n 

311 artiklan mukaisesti neuvosto 

hyväksyy erityistä lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen ja Euroopan parlamenttia 

kuultuaan yksimielisesti päätöksen, jossa 

vahvistetaan unionin omien varojen 

järjestelmää koskevat säännökset; 

kehottaa kuitenkin budjetoimaan 

realistisemmin tulot, joita on odotettavissa 

sakoista, joita komissio määrää unionin 

kilpailulainsäädäntöä rikkoville yrityksille, 

mutta myös parannuksen todellisia omia 

varoja koskevassa tuloennusteessa; pyytää 

komissiota antamaan tästä asiasta 

31. maaliskuuta 2014 mennessä 

kertomuksen, jossa esitetään syyt, joiden 

vuoksi se aliarvioi 1,78 miljardilla eurolla 

unionin talousarviossa vuonna 2013 

käytettävissä olevat todelliset omat varat; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/12 

Tarkistus  12 

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 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. vastustaa näin ollen voimakkaasti 

neuvoston kantaa maksumäärärahoihin 

ja tarkistaa niitä koskevaa omaa 

kantaansa varmistaakseen, että 

enimmäismäärän vähentyminen 

vuodesta 2013 vuoteen 2014 ei estä 

vuosien 2007–2013 monivuotiseen 

rahoituskehykseen liittyvien ohjelmien 

asianmukaista toteutusta ja 

loppuunsaattamista, pitäen mielessä, että 

komission ehdotuksessa 52 prosenttia 

maksumäärärahoista kohdennetaan 

maksattamatta oleviin sitoumuksiin, eikä 

myöskään uusien ohjelmien 

käynnistämistä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/13 

Tarkistus  13 

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 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. päättää palauttaa suurimman osan 

neuvoston leikkaamista 

talousarvioesityksen 

maksumäärärahoista; panee merkille, että 

vaikka vain harvoissa budjettikohdissa 

maksumäärärahoja on maltillisesti lisätty 

ja useissa muissa budjettikohdissa 

vähennetty, maksumäärärahojen 

enimmäismäärä ei anna mahdollisuutta 

rahoittaa parlamentin valitsemia 

painopisteitä asianmukaisesti; on 

tarkastellut kaikkia maksumäärärahojen 

uudelleenkohdentamisen mahdollisuuksia 

ja ehdottaa näin ollen, että 

joustovälineestä otetaan käyttöön 

maksumäärärahoina 211 miljoonaa euroa 

humanitaarista apua varten; 

Poistetaan. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/14 

Tarkistus  14 

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 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. toivoo, että 26. syyskuuta 2013 pidetty 

maksumäärärahoja koskeva toimielinten 

kokous auttoi parlamenttia ja neuvostoa 

sopimaan tästä yhteisestä poliittisesta 

sitoumuksesta ja pääsemään 

talousarviosovittelussa 

yhteisymmärrykseen ja välttämään 

tarpeettomia kiistoja komission lukujen 

suuruudesta ja laadusta siten, että 

tasoitetaan tietä mahdollisen 

maksumäärärahavajeen hoitamiseksi 

vuoden 2014 talousarviota toteutettaessa; 

23. toivoo, että 26. syyskuuta 2013 pidetty 

maksumäärärahoja koskeva toimielinten 

kokous auttoi parlamenttia ja neuvostoa 

sopimaan yhteisestä poliittisesta 

sitoumuksesta ja pääsemään 

talousarviosovittelussa 

yhteisymmärrykseen ja välttämään 

perusteettomia kiistoja komission lukujen 

suuruudesta ja laadusta siten, että 

tasoitetaan tietä mahdollisen 

maksumäärärahavajeen hoitamiseksi 

vuoden 2014 talousarviota toteutettaessa, 

jotta unioni pystyy täyttämään SEUT:n 

323 artiklasta johtuvat oikeudelliset 

velvoitteensa kolmansia osapuolia 

kohtaan; 

Or. en 
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Tarkistus  15 

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 

101 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 101 a. panee huolestuneena merkille, että 

eläkeiän ja pitenevän elinajanodotteen 

välinen kuilu on kasvamassa; on 

tyytyväinen, että tässä asiassa päästiin 

eteenpäin uusia henkilöstösääntöjä 

koskevissa neuvotteluissa; haluaisi 

kuitenkin ryhtyä välittömästi tutkimaan 

mahdollisia uusia ideoita, joilla pitkän 

aikavälin eläkemenojen kestävyyttä 

voitaisiin parantaa; 

Or. en 

 

 


