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16.10.2013 A7-0328/38 

Tarkistus  38 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 

19 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. korostaa, että neuvoston kannassa ei 

oteta huomioon maksumäärärahojen suurta 

vajetta erityisesti koheesiotoimissa, ja 

huomauttaa, että komission seulomat ja 

mukauttamat tuoreimmat ennusteet 

(syyskuu 2013), jotka jäsenvaltiot itse 

toimittivat ja jotka koskevat niiden ennen 

vuoden 2013 loppua jätettäviä 

maksupyyntöjä, osoittavat, että vuoden 

2013 lopussa määrärahoja siirretään 

todennäköisesti noin 20 miljardia euroa, 

vaikka lisätalousarvioesityksen nro 2/2013 

toinen osa (lisätalousarvioesitys nro 

8/2013) hyväksyttäisiin täysimääräisenä; 

muistuttaa, että vuonna 2014 käytettävissä 

olevista maksumäärärahoista on 

vähennettävä vuodelta 2013 siirrettävät 

oikeutetut maksupyynnöt, mikä rajoittaa 

maksumäärärahojen määrää entisestään; 

tähdentää, että tästä aiheutuu vuoden 2014 

talousarvioon ankaria paineita varsinkin, 

kun otetaan huomioon, että saamiset ja 

yleiset maksattamatta olevat määrät ovat 

ennennäkemättömän korkealla tasolla; 

19. korostaa, että neuvoston kannassa ei 

oteta lainkaan huomioon 

maksumäärärahojen suurta vajetta 

erityisesti koheesiotoimissa, ja huomauttaa, 

että komission seulomat ja mukauttamat 

tuoreimmat ennusteet (syyskuu 2013), 

jotka jäsenvaltiot itse toimittivat ja jotka 

koskevat niiden ennen vuoden 2013 loppua 

jätettäviä maksupyyntöjä, osoittavat, että 

vuoden 2013 lopussa määrärahoja 

siirretään todennäköisesti noin 20 miljardia 

euroa, vaikka lisätalousarvioesityksen nro 

2/2013 toinen osa (lisätalousarvioesitys nro 

8/2013) hyväksyttäisiin täysimääräisenä; 

muistuttaa, että jo valmiiksi monivuotista 

rahoituskehystä 2014–2020 koskevassa 

sopimuksessa selvästi supistetuista vuonna 

2014 käytettävissä olevista 

maksumäärärahoista on vähennettävä 

vuodelta 2013 siirrettävät oikeutetut 

maksupyynnöt, mikä rajoittaa 

maksumäärärahojen määrää entisestään; 

korostaa, että tästä aiheutuu vuoden 2014 

talousarvioon kestämättömiä paineita 

varsinkin, kun otetaan huomioon, että 

saamiset ja yleiset maksattamatta olevat 

määrät ovat ennennäkemättömän korkealla 

tasolla; 

 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/39 

Tarkistus  39 

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

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. on hämmästynyt, että neuvosto 

ehdottaa leikkauksia myös Horisontti 2020 

-ohjelman, COSME-ohjelman ja ESR:n 

maksumäärärahoihin, mikä on täysin 

vastoin monivuotisesta rahoituskehyksestä 

vastikään tehtyä poliittista sopimusta, jossa 

sovittiin, että vuosina 2014 ja 2015 näiden 

ohjelmien rahoitus toteutetaan jossain 

määrin etupainotteisesti, ja myös vastoin 

toimielinten korkean tason sitoumusta 

torjua nuorisotyöttömyyttä; muistuttaa 

lisäksi, että osa neuvoston leikkauksista 

koskee budjettikohtia, joiden määrärahoja 

lisättiin sovittaessa lisätalousarvioesityksen 

nro 2/2013 ensimmäisestä osasta; 

20. toistaa olevansa närkästynyt siitä, että 

neuvosto ehdottaa leikkauksia myös 

Horisontti 2020 -ohjelman, COSME-

ohjelman ja ESR:n maksumäärärahoihin, 

mikä on täysin vastoin neuvoston omia 

aiempia kantoja, vuosien 2014–2020 

monivuotisesta rahoituskehyksestä 

vastikään tehtyä poliittista sopimusta, jossa 

sovittiin, että vuosina 2014 ja 2015 näiden 

ohjelmien rahoitus toteutetaan jossain 

määrin etupainotteisesti, ja myös vastoin 

toimielinten korkean tason oletettua 

sitoumusta torjua nuorisotyöttömyyttä; 

toistaa kantansa, jonka mukaan näihin 

ohjelmiin olisi osoitettava lisää resursseja, 

ja korostaa, että etupainotteinen toteutus 

ei ratkaise ongelmaa pitkällä tähtäyksellä, 

koska nuorisotyöttömyyttä koskevaa 

ongelmaa on silti hoidettava vuoden 2016 

jälkeenkin; muistuttaa lisäksi, että 

neuvoston kanta ei ole looginen: osa 

neuvoston leikkauksista koskee 

budjettikohtia, joiden määrärahoja lisättiin 

sovittaessa lisätalousarvioesityksen nro 

2/2013 ensimmäisestä osasta; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/40 

Tarkistus  40 

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 

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; 

21. vastustaa näin ollen voimakkaasti 

neuvoston kantaa maksumäärärahoihin ja 

tarkistaa niitä koskevaa omaa kantaansa; 

katsoo, että ehdotettu määrärahataso ei 

todellakaan mahdollista riittävää 

rahoitustasoa ja että enimmäismäärän 

vähentyminen vuodesta 2013 vuoteen 2014 

on vahingollista, koska se vaarantaa 

täysin monivuotiseen rahoituskehykseen 

liittyvien ohjelmien asianmukaisen 

toteutuksen ja loppuunsaattamisen; pitää 

nimittäin mielessä, että komission 

ehdotuksessa 52 prosenttia 

maksumäärärahoista kohdennetaan jo 

yksinomaan maksattamatta oleviin 

sitoumuksiin; katsoo, että se myös estää 

uusien ohjelmien käynnistämisen; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/41 

Tarkistus  41 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Willy Meyer, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 

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;  

22. on vakuuttunut siitä, että vaikka 

suurin osa neuvoston leikkaamista 

talousarvioesityksen maksumäärärahoista 

palautetaan, se ei riitä; muistuttaa, että 

vaikka vain harvoissa budjettikohdissa 

maksumäärärahoja on maltillisesti lisätty ja 

useissa muissa budjettikohdissa 

vähennetty, maksumäärärahojen 

enimmäismäärä ei anna mahdollisuutta 

rahoittaa parlamentin valitsemia 

painopisteitä asianmukaisesti painottaen 

erityisesti ohjelmia ja hankkeita, joiden 

tarkoituksena on edistää kasvua ja 

ihmisarvoista työtä sekä älykästä, 

kestävää ja vihreää kehitystä ja 

köyhyyden poistamista; on tarkastellut 

kaikkia maksumäärärahojen 

uudelleenkohdentamisen mahdollisuuksia 

ja ehdottaa näin ollen, että joustovälineestä 

otetaan käyttöön maksumäärärahoina 

400 miljoonaa euroa humanitaarista apua, 

integraatiota ja koheesiopolitiikkaa 

varten; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/42 

Tarkistus  42 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Mikael Gustafsson, João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

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 

24 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. edellyttää, että viestinnän 

talousarviota käytetään ainoastaan 

tosiseikkojen esittämiseen kansalaisille 

unionin politiikasta, ja korostaa, että tätä 

periaatetta on sovellettava myös 

sosiaalisessa mediassa; vaatii, että 

kaikkien tästä budjettikohdasta 

rahoitettavien toimien on oltava täysin 

avoimia;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/43 

Tarkistus  43 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Mikael Gustafsson 

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 

29 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. kehottaa lakkauttamaan ITERin; 

toteaa, että vuosikymmenten ajan ITERiin 

on käytetty miljardeja euroa eikä tuloksia 

ole saatu aikaan; katsoo, että ITERiä 

rahoitetaan sellaisten hankkeiden 

kustannuksella, joissa tutkitaan tuottoisia, 

saastuttamattomia energialähteitä, kuten 

tuuli- ja aurinkoenergiaa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/44 

Tarkistus  44 

Martina Anderson, Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael 

Gustafsson, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 

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 

31 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. katsoo, että rahoitusta ei pitäisi 

myöntää yhdellekään yritykselle, joka 

harjoittaa tutkimusta Israelin armeijan 

hyväksi, koska Israel ei noudata 

kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/45 

Tarkistus  45 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. pitää välttämättömänä lisätä 

merkittävästi vähävaraisimmille 

suunnatun eurooppalaisen avun rahaston 

määrärahoja, jotta köyhyys voidaan 

poistaa Euroopan unionista tarjoamalla 

apua sitä tarvitseville; katsoo, että tukea 

jäsenvaltioille olisi lisättävä kiireellisesti, 

jotta voidaan ryhtyä toimiin sen 

varmistamiseksi, että apua tarvitsevat, 

lapset ja kouluikäiset nuoret mukaan 

luettuna, saavat säännöllisesti laadukasta 

ja terveellistä ravintoa ja että voidaan 

päästä eroon asunnottomuudesta ja 

tilanteista, joissa lapsilla ei ole vaatteita, 

asuntoa, koulutarvikkeita eikä pääsyä 

terveydenhuoltoon, ja että voidaan 

varmistaa, että kaikilla perheillä on 

sähkö, vesi ja muut keskeiset 

mukavuudet; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/46 

Tarkistus  46 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 

36 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 a. pitää erittäin tärkeänä, että lisätään 

koheesiorahastolle ja rakennerahastoille, 

etenkin Euroopan sosiaalirahastolle, sekä 

eri ohjelmille, kuten Progress-ohjelmalle, 

kohdennettavia määrärahoja ja että 

samalla kiinnitetään erityistä huomiota 

työpaikkoihin, joissa työntekijöiden 

oikeudet on turvattu, yhdenvertaisiin 

oikeuksiin ja mahdollisuuksiin ja 

köyhyyden torjuntaan; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/47 

Tarkistus  47 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 

46 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 46 a. katsoo, että yhteisessä maatalous- ja 

kalastuspolitiikassa on tehtävä 

perusteellisia muutoksia, joilla 

 – tuetaan kansallista tuotantoa ja 

kansallisia investointeja, sellaisten 

työpaikkojen luomista, joissa on 

huolehdittu työntekijöiden oikeuksista, 

sekä taloudellista, sosiaalista ja ekologista 

kestävyyttä ja 

 – tuetaan pieniä ja keskisuuria maatiloja 

ja yrityksiä (oikeudenmukaiset 

tuottajahinnat), osuuskuntia ja muita 

yhteiskunnallisia organisaatioita ottaen 

huomioon kunkin jäsenvaltion 

erityispiirteet sekä varmistaen 

elintarviketurvan ja -itsenäisyyden; 

 – kannattaa sitä, että EU:n talousarviolla 

myötävaikutetaan siihen, että mikro- ja 

pk-yritysten on helpompaa saada luottoa, 

luomalla mieluiten julkisen sektorin 

pankkeihin puiteluottoja, joissa on 

valvottu korkotaso, jotka ovat sopivia 

kunkin jäsenvaltion tarpeisiin ja 

ominaispiirteisiin nähden ja joista nämä 

yritykset saavat erityistukea 

jäsenvaltioissa, joissa talousongelmat ovat 

suurimmat; 

Or. en 


