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16.10.2013 A7-0328/21 

Tarkistus  21 

Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-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 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. panee merkille, että säästötoimet eivät 

myötävaikuta kestävään kasvuun; katsoo, 

että ne päinvastoin lisäävät sosiaalista 

eriarvoisuutta ja kasvattavat rikkaiden ja 

köyhien välistä kuilua; katsoo, että nämä 

toimet on kiireellisesti lopetettava ja 

prioriteetit on suunnattava täysin 

uudelleen kansalaisten etujen mukaisesti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/22 

Tarkistus  22 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

GUE/NGL-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 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. pitää erittäin tärkeänä, että vaaditaan 

talouskehityksen ja sosiaalisen koheesion 

edistämiseen tarkoitettujen unionin 

määrärahojen merkittävää lisäystä eli 

ainakin nykyisen määrän 

kaksinkertaistamista sekä määrärahojen 

jakamisen huomattavaa muuttamista; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/23 

Tarkistus  23 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-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 

1 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 c. pitää äärimmäisen tärkeänä, että 

lisäys rahoitettaisiin korottamalla niiden 

jäsenvaltioiden maksuosuuksia, joiden 

BKTL ja tulot asukasta kohti ovat 

suurimmat, ja muuttamalla siten nykyisiä 

maksuosuuskertoimia; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/24 

Tarkistus  24 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. katsoo, että on kiireellisesti 

edistettävä jäsenvaltioiden 

tuotantojärjestelmien vahvistamista ja 

modernisointia etenkin sellaisissa 

jäsenvaltioissa, joilla on eniten 

taloudellisia vaikeuksia 

yhteistyöpöytäkirjan vuoksi, antamalla 

erityistukea mikro- ja pk-yrityksille, 

osuuskuntasektorille ja 

paikallisviranomaisten ohjelmiin; 

korostaa, että näillä ohjelmilla on 

torjuttava työttömyyttä ja luotava 

työntekijöiden oikeudet turvaavia 

työpaikkoja, varmistettava työpaikkojen 

säilyminen, edistettävä koulutusta, 

lisättävä julkisia palveluja ja lisättävä 

maiden tarvitsemaa infrastruktuuria, 

tasapainoista kehitystä ja alueellisten 

erojen torjumista sekä investointeja 

ympäristöalalla, mukaan luettuna 

kestävään kehitykseen liittyvät alat, jotka 

hyödyttävät ympäristöä ja edistävät 

luonnonvarojen kestävää käyttöä; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/25 

Tarkistus  25 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-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 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 c. katsoo, että olisi kiireellisesti luotava 

perusta kattavalle EU-ohjelmalle talouden 

tukemiseksi maissa, joilla on eniten 

talousvaikeuksia, ja etenkin 

yhteistyöpöytäkirjan piiriin kuuluvissa 

maissa, siten että autetaan toteuttamaan 

ja koordinoimaan toimia ja välineitä, 

joilla välitetään ja/tai annetaan varoja 

niiden erityisongelmien hoitamiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  26 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Marisa Matias 

GUE/NGL-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 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. muistuttaa haluavansa varmistaa, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

taso on riittävä ja realistinen, jotta 

ohjelmat saavat käynnistysvaiheessa 

tarvittavan rahoituksen eikä niiden toteutus 

viivästy ja jotta varmistetaan, että vuosien 

2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana käynnistetyt ohjelmat saadaan 

menestyksekkäästi päätökseen; 

3. muistuttaa haluavansa varmistaa, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen sisältyvien 

maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 

taso on riittävä, jotta ohjelmat saavat 

käynnistysvaiheessa tarvittavan 

rahoituksen eikä niiden toteutus viivästy ja 

jotta varmistetaan, että vuosien 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana 

käynnistetyt ohjelmat saadaan 

menestyksekkäästi päätökseen; 

Or. en 



 

AM\1006981FI.doc  PE519.339v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/27 

Tarkistus  27 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias 

GUE/NGL-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. tuomitsee sen, että neuvosto on jälleen 

päättänyt vaatia, että unionin 

talousarvioesityksen määrärahoja leikataan 

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); 

Or. en 


