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16.10.2013 A7-0328/31 

Tarkistus  31 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias ja 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 

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 1 a 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. pitää erittäin valitettavana, että neuvosto 

esittää toistuvasti pelkkiä leikkauksia 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin 

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); tähdentää, että 

otsakkeen 1 b määrärahoja leikataan 

tosiasiassa huomattavasti verrattuna 

vuoden 2014 määrärahatarpeisiin ja 

vuodelta 2013 siirrettävien 

maksupyyntöjen määrään varsinkin 

Euroopan sosiaalirahastoon ja 

koheesiorahastoon liittyvissä kohdissa, ja 

toteaa, että tästä saattaa koitua 

seurauksia etenkin niille jäsenvaltioille, 

jotka kärsivät jo nyt eniten kriisin 

sosiaalisista, taloudellisista ja 

rahoitukseen liittyvistä vaikutuksista; 

palauttaa erityisesti mieliin, että 

otsakkeisiin 1 a ja 1 b sisältyy Eurooppa 

2020 -strategian tavoitteita edistäviä, 

parlamentille ensisijaisia ohjelmia ja 
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aloitteita, joilla voi olla merkittävä 

vaikutus nykyisen sosiaali-, talous- ja 

rahoituskriisin ratkaisemisessa etenkin 

niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat erityisen 

suurissa taloudellisissa vaikeuksissa; 

toteaa, että tällaiset kautta linjan tehtävät 

leikkaukset kohdistuvat jopa sellaisiin 

määrärahoihin, joilla varmistetaan, että 

kyseisten ohjelmien täytäntöönpanolle 

annetaan menestyksekkäästi tukea 

hallinnollisten ja muiden toimien avulla; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/32 

Tarkistus  32 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. muistuttaa, että se ei hyväksy 

neuvoston päätöstä vähentää 

maksusitoumus- ja maksumäärärahoja, 

etenkin kun erittäin raskas sosiaalinen, 

taloudellinen ja rahoitukseen liittyvä 

kriisi vielä jatkuu; korostaa, että 

sitoumukset ilmentävät unionin poliittisia 

painopisteitä ja ne olisi asetettava 

pitkäjänteisesti riittävälle tasolle siten, että 

ensisijaisina olisi pidettävä todellista 

lähentymistä, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta, jossa huomio 

kohdistuu työpaikkojen luomiseen, 

sosiaalista edistystä, solidaarisuutta, 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 

ympäristönsuojelua; vaatii näin ollen 

asettamaan sitoumukset huomattavasti 

talousarvioesitystä korkeammalle tasolle 

varsinkin otsakkeissa 1 a ja 1 b; toistaa 

kantansa, jonka mukaan 

maksusitoumusmäärärahojen 

korottaminen hieman talousarvioesitystä 

korkeammalle ei riitä tietyissä 

budjettikohdissa, joista koituu välitöntä 

hyötyä Euroopan kansalaisille ja joilla 

edistetään solidaarisuutta kolmansia 

maita kohtaan; 

Or. en 



 

AM\1006982FI.doc  PE519.339v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/33 

Tarkistus  33 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee tyytyväisenä merkille eräiden 

jäsenvaltioiden lausunnon, jonka mukaan 

maksusitoumusten ja maksujen välistä 

tasapainoa olisi parannettava, ettei 

jouduttaisi tilanteeseen, jossa unioni ei 

kykene noudattamaan lakisääteisiä 

velvoitteitaan; panee tyytyväisenä 

merkille, että monet neuvoston 

valtuuskunnat ovat alkaneet tuoda 

kovaan ääneen esiin samoja 

huolenaiheita, jotka parlamentti on 

toistuvasti maininnut edellisten 

talousarviomenettelyjen aikana; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1006982FI.doc  PE519.339v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/34 

Tarkistus  34 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 

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 A7-0328/35 

Tarkistus  35 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 

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; 

14. kehottaa tämän seurauksena ottamaan 

käyttöön joustovälineestä 274,2 miljoonaa 

euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 

400 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, 

jotta vahvistettaisiin vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan 

koheesiorahastoa ja tarjottaisiin lisätukea 

Lähi-idän humanitaariseen apuun, 

etenkin UNRWA:lle, ottaen huomioon 

alueen dramaattisesti kasvavat 

humanitaarisen avun tarpeet ja 

odotettaessa lainsäädäntövallan käyttäjän 

lopullista sopimusta oikeusperustasta, 

jonka on heijasteltava monivuotisesta 

rahoituskehyksestä 27. kesäkuuta 

saavutettua poliittista sopimusta tämän 

rahaston kokonaismäärärahoista, sekä 

vahvistaa Kyproksen rakennerahastotukea 

27.–28. kesäkuuta 2013 pidetyssä 

valtioiden ja hallitusten päämiesten 

kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/36 

Tarkistus  36 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 erittäin tärkeänä, että 

kansallista osarahoitusvelvoitetta 

kevennetään ja että pakollisen 

rahoitusosuuden määrä lasketaan 

enintään 10 prosenttiin hankkeen arvosta 

(julkisista tai yksityisistä menoista tai 

investoinneista) ennen kaikkea 

koheesiomaissa (maat, joiden 

bruttokansantuote asukasta kohden on 

alle EU:n keskiarvon); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/37 

Tarkistus  37 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, and 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 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. pitää valitettavana, että neuvosto 

leikkaa maksumäärärahoja 9,5 miljardia 

euroa (-6,6 prosenttia) vuoden 2013 

lopulliseen talousarvioon nähden (mukaan 

luettuina lisätalousarviot nro 1 ja nro 5); 

huomauttaa, että vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen määrät 

jäivät edellistä rahoituskehystä 

alhaisemmiksi ja että on ehdottoman 

tärkeää pitää aikaisemmat sitoumukset, 

mutta neuvosto on tästä piittaamatta 

noudattanut sokeasti aiempaa strategiaansa 

ja leikannut maksumäärärahoja 

keinotekoisesti unohtaen todelliset tarpeet 

ja yhteisestä hallinnosta koituvat säästöt 

varmistaakseen, että jäsenvaltiot saavat 

takaisin sen mitä ovat sijoittaneetkin; 

16. pitää erittäin valitettavana, että 

neuvosto ehdotti maksumäärärahojen 

leikkauksia, jotka saattavat johtaa 

vähintään 9,5 miljardia euron 

(-6,6 prosenttia) leikkaukseen vuoden 

2013 lopulliseen talousarvioon nähden 

(mukaan luettuina lisätalousarviot nro 1 ja 

nro 5); korostaa, että vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen määrät 

jäivät edellistä rahoituskehystä 

alhaisemmiksi ja että on ehdottoman 

tärkeää pitää aikaisemmat sitoumukset, 

mutta neuvosto on tästä piittaamatta 

noudattanut sokeasti aiempaa strategiaansa 

ja leikannut maksumäärärahoja 

keinotekoisesti unohtaen todelliset 

investointitarpeet, kiinnittäen erityistä 

huomiota kasvua ja kunnollisia 

työpaikkoja, älykästä, kestävää ja vihreää 

kehitystä, pk-yrityksiä ja köyhyyden 

torjuntaa edistäviin ohjelmiin ja 

hankkeisiin; toteaa, että samaan aikaan 

neuvosto säilyttää yhteisestä hallinnosta 

koituvat säästöt varmistaakseen, että 

jäsenvaltiot saavat takaisin sen mitä ovat 

sijoittaneetkin; 

Or. en 

 

 


